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P R O D U C T S E L E C T I E G E G E V E N S

MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING 
E N  O N D E R H O U D

Luchtgekoelde scroll-koelmachines met Greenspeed®-intelligentie

30RBM/30RBP 160-520

Vertaald document

 ● Hoge effi  ciëntie bij vol- en deellast

 ● Compact en eenvoudig te installeren

 ● Laag geluidsniveau 

 ● Zeer kleine koudemiddelinhoud

 ● Superieure betrouwbaarheid

Unit met optie laag geluidsniveau

CARRIER neemt deel in het ECP-programma voor LCP/HP
Controleer de geldigheid van het certifi caat:
www.eurovent-certifi cation.com 
www.certifl ash.com  
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Carrier raad aan de Aquasnap te voorzien van een of twee 
Greenspeed®-pompen met variabel toerental om een 
significante besparing (meer dan twee derde) te kunnen 
realiseren op de pompenergiekosten en voor een 
strakkere waterdebietregeling en een grotere algehele 
systeembetrouwbaarheid. 

Voor toepassing onder zware omstandigheden waarin 
hoge temperaturen (tot een temperatuur van de 
buitenlucht van 52 °C) vergezeld gaan van stof en zand, 
kan de Aquasnap (30RBM) worden voorzien van een 
optionele IP54 schakelkast en kastventilator.

Kenmerken en voordelen

Zeer economische werking
 ■ Hoge energie-efficiëntie bij vollast en deellast en efficiënt 

waterzijdig ontwerp van de unit:
 -  Eurovent energie-efficiëntieklasse A of B
 -  Gestandaardiseerde Eurovent-waarden in 

overeenstemming met EN 14511-3:2013 EER tot 3,1 en 
ESEER tot 4,35 (30RBP-versie)

 -  Meervoudige scroll-compressoren voorzien van een 
hoge efficiëntie motor voor een exacte aanpassing van 
het koelvermogen aan de belasting

 -  Elektronische expansiesysteem maakt werking bij een 
lagere condensatiedruk mogelijk en een beter gebruik 
van het warmteuitwisselingsoppervlak van de 
verdamper (superheat-regeling)

 -  Condensor met hoog efficiënte Novation® aluminium 
microkanaal warmtewisselaars en Greenspeed®-
toerengeregelde ventilatoren (30RBP-versie)

 -  Hardgesoldeerde platenwarmtewisselaars met gering 
drukverlies  
(drukverliezen < 45 kPa bij Eurovent-condities).

 ■ Specifieke regeling vermindert de koelingsenergie van de 
unit tijdens bezette en onbezette periodes:
 -  Interne tijdprogrammeerklok: Maakt een aan/uit-

regeling en werking met een tweede setpoint van de unit 
mogelijk

 -  Automatische verschuiving van het water setpoint op 
basis van de buitenluchttemperatuur of 
ruimteluchttemperatuur via een optie

 -  Zwevend beheer van de hogedruk
 -  Ventilator met variabele-toerentalregeling
 -  Koelvraagbegrenzing.

Raadpleeg het hoofdstuk van de regeling voor meer 
informatie.

De Aquasnap koelmachines zijn de voordeligste oplossing 
voor zakelijke en industriële toepassingen wanneer 
installateurs, consultants en gebouweigenaren op zoek zijn 
naar lage installatiekosten, optimale prestaties en 
maximale kwaliteit. 

De nieuwe generatie Aquasnap komt met twee nieuwe 
versies:
 - De Aquasnap (30RBM) versie is een compacte all-in-

one unit die geoptimaliseerd is voor vollast toepassingen 
bij een geringe investering (lage Capex). Voor koude en 
warme klimaten kan de Aquasnap worden voorzien van 
specifieke opties voor een werking van -20 °C tot 52 °C.

 - De Aquasnap Greenspeed® (30RBP) versie is een 
compacte all-in-one unit die geoptimaliseerd is voor 
deellast toepassingen waar hoge ESEER/IPLV vereist 
zijn. De Aquasnap Greenspeed® is voorzien van 
toerengeregelde condensorventilatoren en een 
toerengeregelde pomp voor eersteklas 
deellastrendement en lage energiekosten over de gehele 
levensduur van de koelmachine. Bovendien maakt het 
lage geluidsniveau bij deellastbedrijf de unit zeer 
geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen. Naast een 
efficiënte en stille werking, is de Aquasnap Greenspeed® 
standaard te gebruiken bij temperaturen van -20 °C tot 
48 °C.

Het ontwerp van de Aquasnap koelmachines voldoet aan 
de huidige en toekomstige Europese Ecodesign en F-Gas 
verordeningen qua energie-efficiëntie en geringe CO2-
emissie. Zij passen de beste technologieën van dit moment 
toe:
 - Geringe koudemiddelinhoud van ozonvriendelijk 

koudemiddel R-410A
 -  Scroll-compressoren
 - Greenspeed® ventilatoren met variabel toerental 

(30RBP-modellen)
 - Novation® microkanaal warmtewisselaars van nieuwe 

aluminiumlegering
 - Hardgesoldeerde platenwarmtewisselaars met geringe 

waterdrukverliezen
 - Autoadaptieve microprocessor regeling met 

Greenspeed®-intelligentie 
 - Optionele Touch Pilot-regeling met webconnectiviteit 

en kleuren touch screen bedieningspaneel
 - Extra energiebesparingen dankzij diverse opties: vrije 

koeling met directe expansie-systeem op een of twee 
circuits, vrije hydrokoelingssysteem, gedeeltelijke of 
totale warmteterugwinning (opties beschikbaar in de 
loop van 2015).

Beide Aquasnap-versies kunnen worden voorzien van een 
geïntegreerde hydromodule, die de installatie beperkt tot 
recht toe recht aan werkzaamheden zoals het aansluiten 
van de voeding en de gekoeld watertoevoer- en 
retourleidingen (plug & play), binnen de afmetingen van 
de standaardunit.

30RBM/30RBP 160-520
Nominale koelcapaciteit 164 -528 kW
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 ■ Greenspeed® variabele toerental pomp vermindert het 
energieverbruik voor het pompen tot wel 2/3 (door 
Carrier aanbevolen optie):
 -  Geen energieverliezen door de waterdebietregelklep 

dankzij de elektronische instelling van het nominale 
waterdebiet

 -  Energiebesparingen tijdens stand-by periodes of 
deellastbedrijf dankzij de automatische verlaging van het 
toerental van de watercirculatiepomp. Het energieverbruik 
van de pompmotor varieert kwadratisch met het toerental 
zodat een 40% toerentalreductie het energieverbruik kan 
reduceren met 80%

 -  Verbeterde deellast prestaties van de unit (SEER 
verhoogde de SEER waarde met variabel waterdebiet 
volgens EN14825).

Raadpleeg het hoofdstuk van de hydromodule-optie voor 
meer informatie.

 ■ Extra energiebesparingen dankzij diverse opties:
 -  Glycolvrije directe expansie vrije koeling (Carrier-

patent) op een of twee koudemiddelcircuits of vrije 
waterkoeling (beschikbaar in 2015)

 -  Gedeeltelijke of totale warmteterugwinning.

 ■ Lagere onderhoudskosten
 -  Snelle diagnose van mogelijke incidenten en hun 

geschiedenis via de regeling
 -  Koudemiddel R-410A is gemakkelijker te gebruiken 

dan andere koudemiddelmengsels.

Laag geluidsniveau
 ■ Condensorsectie met ventilatoren met vast toerental 

(30RBM-modellen):
 -  Optionele laag toerental ventilatoren (700 omw/min)  

en compressor omkasting om het geluidsniveau bij 
vollast met 6 tot 7 dB(A) te verlagen

 -  V-vormige condensorbatterijen met een open hoek, 
voor een stillere luchtstroming over de batterij

 -  Stille 4e generatie Flying Bird-ventilatoren gemaakt van 
composietmateriaal (Carrier-patent) 

 -  Stijve ventilatorinstallatie voor stillere werking (Carrier-
patent).

 ■ Condensorsectie met Greenspeed® toerengeregelde 
ventilatoren (30RBP-modellen aanbevolen door Carrier 
voor een nog stillere werking):
 -  Optionele fabrieksinstelling van de ventilator op laag 

toerental in combinatie met compressor omkasting om 
het geluidsniveau bij vollast met 6 tot 7 dB(A) te 
verlagen

 -  Uitzonderlijke akoestische eigenschappen bij 
deellastbedrijf door geleidelijke variatie van het 
ventilatortoerental.

 ■  Specifieke regelingsfuncties of kenmerken voor het verlagen 
van het geluidsniveau in de nacht en in onbezette periodes:
 - Nachtelijke geluidsbeperking door vermindering van 

het koelvermogen en het ventilatortoerental
 - Stille en trillingsarme scroll-compressoren
 -  De compressorassemblage is gemonteerd op een 

onafhankelijk chassis en steunt op flexibele 
trillingsdempers.

 -  Dynamische ondersteuning van de zuiggas- en 
persgasleidingen voor minimale trillingsoverdracht 
(Carrier-patent)

 -  Akoestische compressor omkasting beperkt de 
geluidsemissie (optie).

Snelle en eenvoudige installatie
■ Compact ontwerp

 -  De Aquasnap units zijn ontworpen met compacte 
afmetingen voor een eenvoudige installatie.

 -  Met een lengte van ongeveer 4,8 m voor 520 kW en een 
breedte van 2,25 m vereisen de units een minimum aan 
vloeroppervlak.

■ Geïntegreerde hydromodule (optie)
 -  Lage- en hogedruk waterpomp (indien nodig)
 -  Enkele of dubbele pomp (indien nodig) met balancering 

van de bedrijfstijd en automatische overschakeling naar 
de back-up pomp in geval van een storing

 -  Waterfilter beschermt de waterpomp tegen circulerende 
vuil

 -  Drukopnemers voor een directe numerieke weergave 
van het waterdebiet en de waterdrukken

 -  Thermische isolatie en vorstbescherming tot -20 °C, met 
behulp van een elektrisch verwarmingselement (optie)

 -  Groot membraan expansievat (optie).
■ Geïntegreerde hydromodule met Greenspeed® variabele 

toerental pomp (door Carrier aanbevolen optie) 
 -  Gemakkelijke en snelle elektronische instelling van het 

nominale waterdebiet bij het inbedrijfstellen van de unit 
zodat geen instelling van een waterdebietregelklep 
nodig is

 -  Automatische regeling van het pomptoerental op basis 
van een constant toerental, een constant drukverschil of 
een constant temperatuurverschil.

■ Eenvoudige elektrische verbindingen
 - Een enkel voedingspunt zonder nulleider
 -  Hoofdschakelaar met grote uitschakelcapaciteit
 -  24 V stuurstroomcircuit zonder risico van een 

transformator inbegrepen.
■ Snelle inbedrijfstelling van de unit

 -  Systematische fabriekstest voor aflevering
 -  Sneltestfunctie voor stap voor stap controle van de 

instrumenten, elektrische onderdelen en motor.

Lagere installatiekosten 
■ Optionele Greenspeed® variabele toerental pomp met 

hydromodule (door Carrier aanbevolen optie) 
 -  Geen kosten voor een waterdebietregelklep
 - Watersysteem ontworpen met variabel primair debiet 

(VPF) kan een significante besparing betekenen op de 
installatiekosten vergeleken met traditionele constant 
primair-variabele secondaire systemen; geen secondaire 
distributie-pomp nodig, enz.

 -  Watersysteem ontworpen met ventilatorbatterijen met 
tweewegkleppen in plaats van driewegkleppen.

■ Geen buffertank nodig dankzij het geavanceerde Carrier 
regelingsalgoritme 
 -  Minimum waterlusvolume verminderd tot 2,5 l/kW. 
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Milieuverantwoordelijkheid
 ■ Ozonvriendelijk koudemiddel R-410A
 ■ Verminderd direct opwarmingspotentiaal (10% van totale 

equivalent opwarmingseffect): 
 -  Kleine R410-A koudemiddelinhoud minder dan  

0,14 kg/kW door het gebruik van Novation® 
microkanaal warmtewisselaars

 -  Lekdicht koudemiddelcircuit met een minimum aan 
hardgesoldeerde koudemiddelverbindingen

 -  Gekwalificeerde Carrier-servicetechnici voor 
koudemiddelonderhoud

 -  ISO 14001-gecertificeerde fabriek.
 ■ Verminderd indirect opwarmingspotentiaal (90% van 

totale equivalent opwarmingseffect):
 -  Verminderd energieverbruik van de unit (hoge 

efficiëntie bij vol- en deellast)
 -  Pompenergieverbruik kan tot 2/3 worden verminderd 

door gebruik van een Greenspeed® variabel toerental 
pomp.

Superieure betrouwbaarheid
 ■ Zeer modern concept

 -  Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits. Het tweede 
neemt het automatisch over als het eerste een storing 
krijgt, waardoor gedeeltelijke koeling onder alle 
omstandigheden gehandhaafd blijft

 -  Alle onderdelen van de compressor zijn gemakkelijk ter 
plaatse toegankelijk waardoor stilstand minimaal is

 -  Geheel aluminium Novation® microkanaal 
warmtewisselaar (MCHE) met grotere weerstand tegen 
corrosie dan een conventionele batterij. Door de geheel 
aluminium constructie ontstaan er geen galvanische 
stromen tussen aluminium en koper die 
verantwoordelijk zijn voor de corrosie van de batterij in 
zilte of corrosieve atmosferen.

 -  V-vormig batterij-ontwerp beschermt de batterijen 
tegen hagelschade

 -  Optionele Enviroshield anticorrosie batterijcoating voor 
gebruik in matig corrosieve omgevingen. Coating 
waarbij het aluminiumoppervlak voor een deel wordt 
omgezet in een coating welke één geheel vormt met de 
batterij. Volledige onderdompeling in een bad om voor 
100% dekking te zorgen. Geen capaciteitsverlies, 
zoutsproeitest gedurende 4000 uur volgens ASTM B117.

 -  Optionele Super Enviroshield anticorrosie 
batterijcoating voor gebruik in extreem corrosieve 
omgevingen. Extreem duurzaam en flexibel epoxy 
polymeer coating aangebracht op MCHE 
warmtewisselaar door elektrocoating, afgewerkt met 
UV beschermende toplaag. Minimale capaciteitsverlies, 
neutrale zoutsproeitest gedurende 6000 uur volgens 
ASTM B117, superieure slagvastheid volgens ASTM 
D2794.

 -  Optioneel IP54 beschermingsniveau van compressor 
schakelkasten en kastventilator garanderen een veilige 
werking in hete, stoffige, zanderige omgevingen

 -  Elektronische stromingschakelaar. Automatische 
instelling naar gelang het koelertype en vloeistoftype.

 ■ Autoadaptieve regeling
 -  Regelingsalgoritme voorkomt overmatig in- en 

uitschakelen van de compressor en maakt het mogelijk 
de waterhoeveelheid in de waterlus te verkleinen 
(Carrier-patent)

 -  Automatische capaciteitsafschakeling in geval van een 
abnormaal hoge condensatiedruk

 -  Automatische aanpassing van het ventilatortoerental in 
geval van dichtslibbing van de batterij (30RBP-
modellen)

 -  Softstart ventilator verlengt de levensduur van de unit 
(30RBP-modellen).

 ■ Uitzonderlijke uithoudingstests
 -  Samenwerking met gespecialiseerde laboratoria en 

gebruik van limietsimulatieprogramma's (eindige 
elementenberekening) voor het ontwerpen van kritieke 
onderdelen

 -  Transportsimulatietest op een uithoudingstestcircuit op 
basis van een militaire norm.

Pro-Dialog+ regeling (standaard)
Pro-Dialog+ combineert intelligentie met 
bedieningseenvoud. De regeling bewaakt constant alle 
machineparameters en beheert nauwkeurig de werking 
van compressoren, expansieventielen, ventilatoren en van 
de verdamperwaterpomp voor een optimale 
energie-efficiëntie.

 ■ Energiebeheer
 -  Interne tijdprogrammeerklok: Regelt de aan/uit-tijden 

en de werking met een tweede setpoint
 -  Verschuiving van setpoint op basis van de 

buitenluchttemperatuur
 -  Master/slave regeling van twee parallel werkende 

koelmachines met egalisatie van de gebruikstijd en 
automatische overschakeling in geval van een storing 
van de unit.

 ■ Geïntegreerde functies
 -  Nichtbedrijf: Capaciteit en ventilatortoerental 

begrenzing voor minder geluidsontwikkeling
 -  Met hydromodule: Waterdrukweergave en 

waterdebietberekening
 ■ Intuïtief en gebruiksvriendelijk Pro-Dialog + 

bedieningspaneel.

De standaard interface heeft vijf toetsen voor het 
navigeren via intuïtieve boomstructuur menu's. Deze zijn 
gebruiksvriendelijk en geven een snelle toegang tot de 
belangrijkste bedrijfsparameters: Compressorwerking, 
zuig-/persgasdruk, compressor bedrijfsuren, setpoint, 
luchttemperatuur, in- en uittredetemperatuur van het 
water.

 

Circuit B Total Capacity

PRO-DIALOG+

  

 -  De informatie wordt duidelijk weergegeven in het 
Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans 
(raadpleeg Carrier voor andere talen).

 -  Het lcd-bedieningspaneel met achtergrondverlichting 
heeft een regelpotentiometer om de leesbaarheid onder 
alle omstandigheden te garanderen.
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Touch Pilot regeling (optie)
De Touch Pilot biedt een regeling met geavanceerde 
communicatietechnologie over Ethernet (IP), 
gebruiksvriendelijke en intuïtief bedieningspaneel met 5” 
kleuren touch screen.

 ■ Energiebeheer
 -  Monitoren van het energieverbruik voor koeling en 

pompen op het Touch Pilot bedieningspaneel met 
optionele elektriciteitsmeter

 ■ Geïntegreerde geavanceerde communicatiemogelijkheden
 -  Eenvoudige en snelle communicatietechnologie over 

Ethernet (IP) naar een gebouwbeheersysteem
 -  Toegang tot meerdere parameters van de units.

 ■ 5 Touch Pilot bedieningspaneel

 

 -  Intuïtief en gebruiksvriendelijk 5-inch touch screen 
bedieningspaneel

 -  Beknopte en duidelijke informatie is beschikbaar in 
lokale talen

 -  Compleet menu, aangepast voor verschillende 
gebruikers (eindgebruiker, onderhoudspersoneel, 
Carrier-technici).

Beheer op afstand (standaard)
Units met Touch Pilot regeling zijn gemakkelijk 
toegankelijk via internet met behulp van een pc met een 
Ethernetverbinding. Hierdoor is een snelle en 
gemakkelijke afstandsbediening mogelijk met significante 
voordelen voor servicewerkzaamheden.
De Aquasnap is voorzien van een RS485 seriële poort met 
verschillende manieren van afstandsbediening, monitoren 
en diagnostische functies. Carrier biedt een uitgebreide 
keuze van regelingsproducten, speciaal ontworpen voor 
het regelen, beheren en toezicht houden op de werking 
van een airconditioningssysteem. Raadpleeg uw Carrier-
vertegenwoordiger voor meer informatie.

De Aquasnap communiceert ook met andere 
gebouwbeheerssystemen via optionele 
communicatiegateways.
Een verbindingsaansluiting maakt afstandsbediening van 
de Aquasnap via bekabeling mogelijk:
 -  Start/stop: Door het openen van dit contact wordt de 

unit uitgeschakeld
 -  Dubbel setpoint: Door het sluiten van dit contact wordt 

een tweede setpoint geactiveerd (voorbeeld: onbezet 
bedrijf).

 -  Capaciteitbegrenzing: Door het sluiten van dit contact 
wordt de maximum capaciteit van de koelmachine 
begrensd tot een voorgedefinieerde waarde.

 -  Bedrijfsmelding: Dit potentiaalvrije contact geeft aan 
dat de koelmachine in werking is (koelbelasting).

 -  Alarmindicatie: Dit potentiaalvrije contact geeft de 
aanwezigheid aan van een grote storing die heeft geleid 
tot de uitschakeling van een of meer 
koudemiddelcircuits.

Energie Management Module (optie)
De Energie Management Module biedt uitgebreide 
afstandsbedieningsmogelijkheden:
 -  Kamertemperatuur: Mogelijkheid voor setpoint 

verstelling gebaseerd op de binnenluchttemperatuur van 
het gebouw (met Carrier-thermostaat)

 -  Setpoint opnieuw instellen: Dit zorgt voor het resetten 
van het koeling setpoint gebaseerd op een 4-20 mA of 
0-10 V signaal

 -  Capaciteitbegrenzing: Mogelijkheid voor begrenzing 
van het maximum vermogen van de koelmachine 
gebaseerd op een 4-20 mA signaal

 -  Capaciteitbegrenzing 1 en 2: Door het sluiten van dit 
contact wordt de maximum capaciteit of stroom van de 
koelmachine begrensd tot twee voorgedefinieerde waarden.

 -  Externe veiligheid: Dit contact kan worden gebruikt 
voor een externe veiligheidskring; door het openen van 
het contact wordt een specifiek alarm geactiveerd.

 -  IJsopslag einde: Wanneer ijsopslag is beëindigd, zorgt 
deze ingang voor terugkeer naar het tweede setpoint 
(onbezet bedrijf).

 -  Tijdschema overbrugging: Door het sluiten van dit 
contact wordt de effecten van het tijdschema overbrugd.

 -  Buiten bedrijf: Dit signaal geeft aan dat de koelmachine 
compleet buiten bedrijf is.

 -  Koelmachinecapaciteit: Deze analoge uitgang (0-10 V) 
geeft een directe indicatie van de capaciteit van de 
koemachine.

 -  Waarschuwingsindicatie: Dit potentiaalvrije contact 
geeft aan dat het nodig is om onderhoud uit et voeren of 
dat er een kleine storing is.

 - Ketelregeling: Deze aan/uit uitgang regelt een externe 
ketel voor het produceren van heet water.

Novation® aluminium microkanaal warmtewisselaar 

De Novation® is de nieuwste generatie Carrier 
microkanaal warmtewisselaar (MCHE) met een nieuwe 
extrasterke aluminiumlegering. De MCHE is geheel van 
aluminium gemaakt, een materiaal dat als sinds vele jaren 
gebruikt wordt in auto's en vliegtuigen. Dit concept uit 
één stuk zorgt voor een significant grotere 
corrosiebestendigheid doordat er geen galvanische 
stromen optreden, die ontstaan als twee verschillende 
metalen (koper en aluminium) met elkaar in contact 
komen in traditionele warmtewisselaars. Anders dan 
traditionele warmtewisselaars, kan de MCHE gebruikt 
worden in gematigde zilte en stedelijke omgevingen.

Vanuit het oogpunt van energie-efficiëntie is de MCHE 
ongeveer 10% efficiënter dan een traditionele batterij en 
maakt hij het mogelijk om 40% minder koudemiddel te 
gebruiken in de koelmachine. De geringe dikte van de 
MCHE vermindert de luchtdrukverliezen met 50% maakt 
hem minder gevoelig voor dichtslibbing (bijv. door zand) 
dan een traditionele batterij. De MCHE is snel schoon te 
maken met een hogedrukreiniger.



6

Opties
Opties Nr. Omschrijving Voordelen Gebruik Leverbaarheid
Unit bestemd voor 
luchtkanalen

12 Bij units met variabele toerental ventilatoren met hoge 
statische opvoerdruk (maximum 200 Pa), heeft elke ventilator 
een aansluitflens voor de aansluiting op het kanaalsysteem.

Ventilatoruitblaaskanaal, geoptimaliseerde regeling van de 
condensatietemperatuur (of verdampingstemperatuur op versie), 
gebaseerd op de bedrijfsomstandigheden en de systeemkenmerken

30RBP160-520 Leverbaar

Laag geluidsniveau 15 Esthetische en geluidsabsorberende compressoromkasting Verlaging geluidsniveau met 1 tot 2 dB(A) 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Zeer laag geluidsniveau 15LS Esthetische en geluidsabsorberend compressoromkasting en 
ventilatoren met een laag toerental

Verlaging geluidsniveau met 6 tot 7 dB(A) 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Hoge 
omgevingstemperatuur

16 Unit voorzien van koelventilator in de schakelkast Deellast mogelijk tot 52 °C omgevingstemperatuur 30RBM 
160-520

Leverbaar

IP54 schakelkast 20A Verbeterde lekdichtheid van de unit Binnenkant van de schakelkast beschermd tegen stof, water en zand. 
De optie word geadviseerd voor installaties in verontreinigde milieus

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Roosters en 
afdekpanelen

23 Metalen roosters op de 4 zijden van de unit en afdekpanelen 
voor de uiteinde van elke condensorbatterij

Beschermt de unit tegen vernieling van de interne componenten 
en voorkomt beschadigen van de batterijen en leidingen. Fraaier 
uiterlijk.

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Afdekpanelen 23A Afdekpanelen voor de uiteinde van elke lucht-warmtewisselaar Voorkomt beschadigen van de batterijen en leidingen. Fraaier 
uiterlijk.

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Softstarter 25 Softstarter op elke compressor Gereduceerde aanloopstroom 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Winterbedrijf 
tot -20 °C

28 Regeling van het toerental van de leidende ventilator in elk 
circuit met behulp van een frequentieregelaar

Stabiele werking van de unit voor buitentemperaturen van 0 °C  
tot -20 °C

30RBM 
160-520

Leverbaar

Winterbedrijf tot -10 °C 28B Ventilator met twee toerentalen voor elk circuit Stabiele werking van de unit voor buitentemperaturen van 0 °C  
tot -10 °C

30RBM 
160-520

Leverbaar

Winterbedrijf 
tot -10 °C laag toerental

28C Twee lage toerental ventilatoren op elk circuit Vermindert het geluidsniveau en zorgt voor een stabiele werking 
van de unit tot een buitentemperatuur van -10 °C

30RBM 
160-520

Leverbaar

Waterwarmtewisselaar 
vorstbeveiliging

41 Elektrisch verwarmingselement op de waterwarmtewisselaar 
en waterleidingen

Vorstbeveiliging op waterwarmtewisselaar voor 
buitenluchttemperaturen tussen 0°C en -20°C

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Vorstbeveiliging op 
waterwarmtewisselaar 
en hydromodule

42A Elektrisch verwarmingselement op de waterwarmtewisselaar 
hydromodule en optioneel expansievat

Vorstbeveiliging op waterwarmtewisselaar en hydromodule voor 
buitenluchttemperaturen tussen 0°C en -20°C

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Gedeeltelijk 
warmteterugwinning

49 Unit voorzien van een desuperheater op elk 
koudemiddelcircuit

Vrije hoge temperatuur heet water productie tegelijk met gekoeld 
of heet water productie (of heet water voor warmtepomp)

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Master/slave bedrijf 58 Unit voorzien van extra, op het werk aan te leggen, 
wateruittrede temperatuuropnemer, voor master/slave bedrijf 
van twee parallel aangesloten koelmachines

Geoptimaliseerde werking van twee master/slave-geschakelde 
units met gebalanceerde draaiuren

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Compressor zuiggas-en 
persgasafsluiters

92A Afsluiters op de gezamenlijke compressor zuiggas- en 
persgasleidingen

Eenvoudig onderhoud. Mogelijkheid voor het opslaan van de 
koudemiddelvulling in de koelmachine of condensor tijdens 
onderhoud

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Compressor 
persgasafsluiters

93A Afsluiters op de gezamenlijke compressor persgasleidingen Eenvoudig onderhoud. Mogelijkheid voor het opslaan van de 
koudemiddelvulling in de condensor tijdens onderhoud

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Hogedruk hydromodule 
met 1 pomp

116R Enkele hogedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers.  Raadpleeg het 
betreffende hoofdstuk voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen. Optie met ingebouwde hydraulische 
veiligheidscomponenten beschikbaar).

Gemakkelijke en snelle installatie (plug & play) 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Hogedruk hydromodule 
met 2 pompen

116S Dubbele hogedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers.  Raadpleeg het 
betreffende hoofdstuk voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen. Optie met ingebouwde hydraulische 
veiligheidscomponenten beschikbaar)

Gemakkelijke en snelle installatie (plug & play) 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Lagedruk hydromodule 
met 1 pomp

116T Enkele lagedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers.  Raadpleeg het 
betreffende hoofdstuk voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen. Optie met ingebouwde hydraulische 
veiligheidscomponenten beschikbaar)

Gemakkelijke en snelle installatie (plug & play) 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Lagedruk hydromodule 
met 2 pompen

116U Dubbele lagedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers.  Raadpleeg het 
betreffende hoofdstuk voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen. Optie met ingebouwde hydraulische 
veiligheidscomponenten beschikbaar)

Gemakkelijke en snelle installatie (plug & play) 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Hydromodule met 1 
hogedruk pomp met 
variabel toerental

116V Enkele hogedruk waterpomp met variabel toerental (VSD), 
waterfilter, elektronische stromingsbeveiliging, drukopnemers. 
Meerdere mogelijkheden voor de waterdebietregeling.  
Raadpleeg het betreffende hoofdstuk voor meer bijzonderheden 
(expansievat niet inbegrepen. Optie met ingebouwde hydraulische 
veiligheidscomponenten beschikbaar)

Snelle en gemakkelijke installatie (plug & play), aanzienlijke 
pompenergiekostenbesparingen (meer dan tweederde), 
strakkere waterdebietregeling, grotere systeembetrouwbaarheid

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Hydromodule met 2 
hogedruk pompen met 
variabel toerental

116W Dubbele hogedruk waterpomp met variabel toerental (VSD), 
waterfilter, elektronische stromingsschakelaar, drukopnemers. 
Meerdere mogelijkheden voor de waterdebietregeling.  
Raadpleeg het betreffende hoofdstuk voor meer bijzonderheden 
(expansievat niet inbegrepen. Optie met ingebouwde hydraulische 
veiligheidscomponenten beschikbaar)

Snelle en gemakkelijke installatie (plug & play), aanzienlijke 
pompenergiekostenbesparingen (meer dan tweederde), 
strakkere waterdebietregeling, grotere systeembetrouwbaarheid

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Dx  Vrije koeling systeem 
op twee circuits

118A Gepatenteerd Carrier vrije koeling systeem met koeling 
micropomp op beide koudemiddelcircuits. Werking zonder 
glycol, geen extra vrije koelingsbatterij. Zie hoofdstuk Dx 
vrije-koeling optie

Energiebesparingen voor toepassingen met koelvraag gedurende 
het gehele jaar

30RBM/30RBP 
220-520

2e kwartaal 
2016

Dx  Vrije koeling systeem 
op een circuit

118B Gepatenteerd Carrier vrije koeling systeem met koeling 
micropomp op een koudemiddelcircuit. Werking zonder glycol, 
geen extra vrije koelingsbatterij. Zie hoofdstuk Dx vrije-koeling 
optie

Energiebesparingen voor toepassingen met verminder vraag 
naar koeling in de winter (bijv. kantoorruimte met computerruimte, 
vergaderruimtes…) 

30RBM/30RBP 
160-520

2e kwartaal 
2016

Jbus-gateway 148B Tweerichting communicatieprintplaat, voldoet aan 
JBus-protocol

Eenvoudige aansluiting met communicatiebus op een 
gebouwbeheersysteem 

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Lon-gateway 148D Tweerichting communicatieprintplaat, voldoet aan Lon 
Talk-protocol

Eenvoudige aansluiting met communicatiebus op een 
gebouwbeheersysteem 

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Bacnet via IP 149 Twee-directionele communicatie met hoge snelheid met 
behulp van BACnet via Ethernet-netwerk (IP)

Eenvoudige en snelle verbinding met ethernet lijn naar een 
gebouwbeheersysteem. Biedt toegang tot meerdere parameters 
van de units

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Energie Management 
Module

156 Regelprintplaat met extra ingangen / uitgangen. Zie hoofdstuk 
enegriebeheermodule optie

Uitgebreide aansturing op afstand (setpunt resetten, ijsopslag 
einde, capaciteitsbegrenzing, ketel aan/uit-commando, enz.)

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Touch Pilot, 
5"-bedieningspaneel 

158 Touch Pilot regeling geleverd met een 5-inch kleuren touch 
screen bedieningspaneel (standaard in de Benelux)

Regeling met geavanceerde communicatietechnologie over 
Ethernet (IP), gebruiksvriendelijke en intuïtief bedieningspaneel 
met 5” kleuren touch screen

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Voldoet aan Russische 
regelgeving

199 EAC-certificering Conform Russische regelgeving 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Arbeidsfactorcorrectie 231 Condensatoren voor automatisch regeling van de 
arbeidsfactor (cos phi) op 0,95. 

Reductie van het schijnbare elektrische vermogen, naleving van 
de minimum arbeidsfactorwaarden van de energiebedrijven

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Enviro-Shield 
anti-
corrosiebescherming

262 Coating waarbij het aluminiumoppervlak voor een deel wordt 
omgezet in een coating welke één geheel vormt met de 
batterij. Volledige onderdompeling in een bad om voor 100% 
dekking te zorgen. Geen capaciteitsverlies, zoutsproeitest 
gedurende 4000 uur volgens ASTM B117

Verbeterde corrosiebestendigheid, geadviseerd voor licht 
corrosieve omgeving

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar
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Units met ventilatoren met beschikbare druk voor 
binneninstallatie (optie 12-Hoog statische ventilator)
Deze optie geldt voor 30RBP 160-520-units die zijn 
gemonteerd in het gebouw in een fabrieksruimte. 
Voor dit type installatie, wordt de koude of hete lucht uit 
de condensors naar buiten afgevoerd door de ventilatoren, 
via een kanaalsysteem dat voor drukverlies in het 
luchtsysteem zorgt.
Daarom zijn in deze optie krachtiger ventilatormotoren 
gemonteerd dan in standaardunits.

Voor elke installatie verschilt het kanaaldrukverlies, 
afhankelijk van de lengte, de diameter en de bochten van 
het kanaal.
30RBP units met optie 12 zijn ontworpen om te werken 
met afvoerkanalen met een maximum drukverlies van  
200 Pa (units met ventilatoren met variabele toerentallen 
met een maximum toerental van 19 r/s, in plaats van  
15,8 r/s voor standaardunits).
Het gebruik van een variabel toerental tot 19 omw/sec kan 
het drukverlies in het kanaal worden overwonnen met 
handhaving van een geoptimaliseerd luchtdebiet per 
circuit. Alle ventilatoren in hetzelfde circuit, die tegelijk 
werken, hebben hetzelfde toerental.
Het opgenomen vermogen van ventilatoren met een 
toerental van 19 omw/sec is hoger dan van standaard 
ventilatoren met een toerental van 15,8 omw/sec  
(de vermenigvuldigingsfactor is gelijk aan de derde macht 
van de toerentalverhouding, d.w.z. x 1,72).

Het vollast of deellast toerental wordt geregeld door een 
gepatenteerd algoritme dat permanent de 
condensatietemperaturen optimaliseert om de beste 
energie-efficiëntie (EER) van de unit te garanderen, 
ongeacht de bedrijfsomstandigheden en drukverliezen van 
de leidingen in het systeem. 

Voor een specifieke installatie kan indien nodig het 
maximum ventilatortoerental van de 30RBP unit worden 
vastgezet tussen 13,3 en 19 r/s. Hiervoor gebruikt men het 
Service Configuratie-menu. Raadpleeg voor deze 
modificatie de handleiding van de regeling van de 
30RBM/RBP.

De prestaties (capaciteiten, efficiëntie) zijn afhankelijk 
van het toerental van de ventilatoren en van het 
kanaaldrukverlies:

•  tussen 0 en 100 Pa is er weinig invloed op de prestaties 
van de unit

•  tussen 100 en 200 Pa kunnen de prestaties van de unit 
aanzienlijk variëren, afhankelijk van de bedrijfscondities 
(buitenluchttemperatuur en watercondities)

Het geluidsniveau in de leidingen en rondom de unit 
houdt ook verband met het drukverlies.

Raadpleeg de elektronische catalogus van Carrier om het 
effect van het leidingsysteem op de prestaties van de 
30RBP unit te beoordelen.

30RBP Circuit A
Nominaal/maximum 
luchtdebiet (l/s)

Circuit B
Nominaal/maximum 
luchtdebiet (l/s)

160 5200 / 6240 10400 / 12480
180-230 10400 / 12480 10400 / 12480
240-270 10400 / 12480 15600 / 18720
310-330 15600 / 18720 15600 / 18720
380 15600 / 18720 20800 / 24960
430-520 20800 / 24960 20800 / 24960

1  Ventilatormotor toegangsluiken (zorg voor een luik van 700 x 700 mm) voor elk 
enkel en dubbel kanaal

Opties Nr. Omschrijving Voordelen Gebruik Leverbaarheid
Super Enviro-Shield 
anti-
corrosiebescherming

263 Extreem duurzaam en flexibel epoxy polymeer coating 
aangebracht op MCHE warmtewisselaar door electrocoating, 
afgewerkt met UV beschermende toplaag. Minimale 
capaciteitsverlies, neutrale zoutsproeitest gedurende 6000 uur 
volgens ASTM B117, superieure slagvastheid volgens  
ASTM D2794 

De Super Enviro-Shield optie werd ontwikkeld om de MCHE 
batterijen ook toe te kunnen passen in zware corrosieve 
omgevingscondities

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Gelaste 
waterwarmtewisselaar 
aansluitingsset

266 Victaulic leidingaansluitingen met gelaste verbindingen Eenvoudige installatie 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

230 V elektrisch 
stopcontact

284 230 VAC-voeding met stopcontact en transformator  
(180 VA, 0,8 ampère)

Maakt aansluiting mogelijk van een laptop of een elektrisch 
apparaat tijdens inbedrijfstelling of onderhoud van de unit

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Expansievat 293 6 bar expansievat ingebouwd in de hydromodule  
(vereist optie 116)

Eenvoudige en snelle installatie (plug & play) en bescherming 
van gesloten watersystemen tegen te hoge druk

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Geschroefde 
desuperheater 
wateraansluitingsset

303 Desuperheater aansluitingen met geschroefde wartels Gemakkelijke installatie. Maakt aansluiting van unit mogelijk op 
schroefwartel 

30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Gelaste desuperheater 
wateraansluitingsset

304 Gelaste desuperheater intrede-/uittrede aansluitbuizen Eenvoudige installatie 30RBM/30RBP 
160-520

Leverbaar

Opties
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Gedeeltelijke warmteterugwinning met desuperheaters (optie 49)
Met deze optie kan gratis heet water worden geproduceerd 
met behulp van warmteterugwinning door middel van 
desuperheating van de compressorpers-gassen. De optie is 
beschikbaar voor de hele 30RBM/RBP reeks.

Technische gegevens, 30RBM/30RBP units met gedeeltelijke warmteterugwinning met desuperheaters (optie 49)
30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
Desuperheater in circuits A/B Platenwarmtewisselaar
Watervolume circuits A/B l 2/3,75 2/3,75 2/3,75 3,75/3,75 3,75/3,75 3,75/3,75 3,75/5,5 5,5/5,5 5,5/5,5 5,5/7,5 5,5/7,5 7,5/7,5
Max. waterzijdige bedrijfsdruk kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Koudemiddel
Circuit A kg 9,1 13,4 12,9 14,3 13,6 15,0 17,3 22,8 21,4 26,3 23,7 27,3

teqCO2 19,1 27,9 26,9 30,0 28,4 31,3 36,1 47,6 44,7 54,9 49,6 57,0
Circuit B kg 13,5 14,3 13,3 14,5 13,6 22,8 21,1 20,9 22,4 27,4 27,3 27,5

teqCO2 28,1 30,0 27,7 30,2 28,4 47,6 44,1 43,7 46,8 57,1 57,1 57,4
Waterleiding aansluitingen Victaulic
Aansluiting in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Buitendiameter mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
30RBM
Bedrijfsgewicht***
Standaardunit + desuperheateroptie kg 1269 1310 1311 1446 1467 1932 1968 2143 2201 2626 2643 2849
Unit met optie 15 + desuperheater
optie

kg 1352 1393 1394 1554 1575 2058 2094 2287 2344 2788 2805 3029

Unit met optie 15 en optie 116S +
desuperheateroptie

kg 1491 1533 1533 1693 1729 2218 2298 2491 2548 3032 3049 3309

30RBP
Bedrijfsgewicht***
Standaardunit + desuperheateroptie kg 1305 1347 1347 1482 1504 1969 2004 2180 2237 2683 2700 2915
Unit met optie 15 + desuperheater
optie

kg 1388 1430 1430 1590 1612 2095 2130 2323 2381 2845 2862 3095

Unit met optie 15 en optie 116S +
desuperheateroptie

kg 1527 1569 1569 1729 1766 2254 2334 2528 2584 3089 3106 3375

***Gewichten zijn alleen ter indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.

Bedrijfslimieten
Desuperheater Minimum Maximum
Koelerwater intredetemperatuur (bij opstart) °C 25* 75
Water uittredetemperatuur tijdens bedrijf °C 30 80
Luchtcondensor Minimum Maximum
Buitentemperatuur °C 0** 46
*  De intredewatertemperatuur bij het opstarten mag niet lager zijn dan 25°C. Voor installaties met een lagere temperatuur is een driewegklep nodig.
** De minimum buitentemperatuur is 0°C. Met de winterbedrijf optie is dit -20°C.

Prestaties
30RBM/P 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
THR kW 223,2 239,2 264,3 288,8 351,8 401,0 444,2 489,4 534,3 576,9 624,3 703,5
Warmtecap. 
(45-55°C)

kW 49,8 53,3 59,6 69,1 78,9 108,1 120,5 132,4 144,7 156,5 169,6 191,4

% terugwinning % 22,3 % 22,3 % 22,6 % 23,9 % 22,4 % 27,0 % 27,1 % 27,1 % 27,1 % 27,1 % 27,2 % 27,2 %
Waterdebiet l/s 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6
WPD kPa 4,6 5,2 6,4 8,4 10,7 10,9 13,4 8,4 9,9 11,5 13,3 16,8
Warmtecap. 
(50-60°C)

kW 42,9 45,8 51,2 57,4 68,0 89,9 100,3 110,4 120,6 125,6 136,0 153,6

% terugwinning % 19,2 % 19,1 % 19,4 % 19,9 % 19,3 % 22,4 % 22,6 % 22,6 % 22,6 % 21,8 % 21,8 % 21,8 %
Waterdebiet l/s 1,0 1,1 1,2 1,4 1,7 2,2 2,4 2,7 2,9 3,0 3,3 3,7
WPD kPa 3,4 3,9 4,7 5,8 8,0 7,7 9,4 5,8 6,9 7,4 8,6 10,9
Warmtecap. 
(55-65°C)

kW 33,6 35,9 40,2 45,4 53,3 70,7 78,8 86,6 94,6 97,9 106,1 119,7

% terugwinning % 15,1 % 15,0 % 15,2 % 15,7 % 15,1 % 17,6 % 17,7 % 17,7 % 17,7 % 17,0 % 17,0 % 17,0 %
Waterdebiet l/s 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,9
WPD kPa 2,1 2,4 3,0 3,7 5,0 4,8 5,9 3,6 4,3 4,6 5,3 6,7

OAT-conditie: 35°C - Water : 12-7°C

Een platenwarmtewisselaar is in serie gemonteerd met de 
lucht-condensorbatterijen op de compressorpersgasleiding 
van elk circuit.
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De nieuwe generatie van Carrier hydromodules sparen veel 
installatietijd uit. De koelmachine is in de fabriek voorzien 
van de hoofdcomponenten voor het watersysteem: 
Waterpomp, elektronische stromingsbeveiliging, Victaulic 
gaasfilter, drukopnemers, watertemperatuuropnemers, 
drukaansluitingen (2), overstortventiel, aftapventiel, 
ontluchting, waterontluchting, optionele hydromodule 
verwarmingselement en optioneel expansievat.

Via de drukopnemers kan de regeling:
 - De beschikbare druk bij de unituittrede en de statische 

systeemdruk weergeven 
 - Het actuele debiet berekenen met een algoritme dat de 

kenmerken van de unit bevat
 - De beveiligingsinrichtingen van het systeem en de 

waterpomp integreren (te weinig water, waterdruk, 
waterdebiet, enz.).

Op units met de Greenspeed variabele toerental pomp, kan 
het bedieningspaneel:
 - Het vereiste pomptoerental aanpassen
 - De vereiste beschikbare druk bij de unituittrede en de 

statische systeemdruk aanpassen aan de werkelijke 
behoefte en daardoor energie besparen: er is geen 
waterdebietregelklep voor het creëren van kunstmatige 
drukverliezen die energie verspillen.

Er zijn verschillende typen waterpompen leverbaar voor 
alle mogelijke toepassingen: 
 - Enkele of dubbele lagedruk pomp of enkele of dubbele 

hogedrukpomp
 - Greenspeed variabele toerental enkele of dubbele 

hogedrukpomp.

Indien nodig is een versterkte vorstbescherming tot -20 °C 
mogelijk door toevoeging van de verwarmingselement optie 
aan de leidingen van de hydromodule (zie opties 42A).
De hydromodule optie is geïntegreerd in de koelmachine 
zonder de afmetingen ervan te vergroten en bespaart de 
ruimte die normaal nodig is voor de waterpomp.

Hydromodule (optie 116)
Hydromodule

Normaal watercircuitschema

Elektrische gegevens, units met hydromodule

De pompen die af-fabriek in de units zijn gemonteerd 
hebben motoren met efficiëntieklasse IE3. De 
aanvullende elektrische gegevens die vereist zijn volgens 
verordening 640/2009 staan in het IOM-handboek.

Deze verordening betreft de toepassing van richtlijn 
2005/32/EG over de eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
elektrische motoren.

Verklaring

Componenten van de unit en de hydromodule:

1.   Gaasfilter (maasopening 1,2 mm) 
2.   Expansievat (optie)
3.    Overstortventiel
4.   Beschikbare drukpomp (enkele pomp of dubbele pomp)
5.    Ontluchter
6.    Water aftapkraan
7.    Drukopnemer 
   Opmerking: Geeft informatie over de aanzuigdruk van de pomp
8.   Temperatuurvoeler - 
   Opmerking: Geeft informatie over de uittredetemperatuur van de warmtewisselaar
9.    Temperatuurvoeler - 
   Opmerking: Geeft informatie over de intredetemperatuur van de warmtewisselaar
10.    Drukopnemer 
   Opmerking: Geeft informatie over de uittrededruk van de unit 
11.    Platenwarmtewisselaar
12.    Verdamper vorstbescherming verwarmingselement (optie)

Installatieonderdelen

14.    Ontluchter
15.    Flexibele aansluiting
16.   Afsluiter
17.    Gaasfilter (verplicht voor een unit zonder hydromodule)
18.    Manometer
19.    Inregelafsluiter 
   Opmerking: Niet nodig voor een hydromodule met een variabele toerental pomp
20.    Vulafsluiter
21.    Bypassklep voor vorstbeveiliging (als afsluiters [16] in de winter gesloten zijn)
23.    Temperatuurvoeler bron
----   Hydromodule (unit met hydromodule)

Opmerkingen:
- De installatie moet beveiligd zijn tegen vorst.
- De hydromodule en de verdamper van de unit zijn beschermd (optie 42A, in de fabriek 

gemonteerd) tegen vorst met elektrische verwarmingselementen (nr. 12 + ).
- De drukopnemers zijn gemonteerd op aansluitingen zonder Schraeder ventielen. Maak het 

systeem drukloos 
 en tap het af voor alle werkzaamheden.
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Variabel waterdebietsysteem (VWF) 30RBM/30RBP 160-520

 ■ Deellastbedrijf
Pro-Dialog+ heeft drie deellastbedrijven:
 -  Vaste toerental regeling
 -  Constante delta P regeling
 -  Constante delta T regeling.

1 - Vast toerental
De regeling garandeert continu een constant 
pomptoerental op basis van de compressorcapaciteit.

Als de compressorcapaciteit nul is, kan het pomptoerental 
automatisch verminderd worden naar een tweede setpoint 
(instelbaar tot 60% lager) om energie te besparen 
gedurende periodes met geringe bezetting.  

Deze oplossing is geschikt om te worden toegepast in 
traditionele installatie met constant waterdebiet en 
terminalunits voorzien van driewegkleppen. Deze 
oplossing verlaagt de energiekosten voor het pompen, 
vooral als het debiet kan worden verkleind in de nacht. 

2 - Constante delta P regeling
De regeling werkt voortdurend aan het toerental van de 
pomp om een constant drukverschil te garanderen.

Deze oplossing is geschikt om te worden toegepast in 
installaties met tweewegkleppen. Wanneer deze sluiten, 
kan de watersnelheid groter worden in de systeemtakken 
die nog open zijn. Voor een vaste toerental pomp zorgt dit 
voor een onnodige toename van de druk bij de 
pompuittrede.

De constant delta P regeling zorgt ervoor dat elke 
circuittak altijd een uniforme toevoer heeft, zonder 
onnodige energieverspilling.
In industriële processen, zoals plastic injectiemallen, zorgt 
deze oplossing ervoor dat elke terminalunit de correcte 
druktoevoer heeft.

3 - Constante delta T regeling
Het VWF-algoritme handhaaft een constante delta T bij 
elke belasting van de unit, door het debiet tot het 
minimum te verkleinen. Dit is geschikt om te worden 
toegepast in de meeste comforttoepassingen.

Carrier variabel waterdebiet 

Carrier raad aan de Aquasnap te voorzien van een of twee 
pompen met variabel toerental om een significante 
besparing (meer dan twee derde) te kunnen realiseren op 
de pompenergiekosten en voor een strakkere 
waterdebietregeling en een grotere algehele 
systeembetrouwbaarheid. 

Carrier variabel waterdebiet (VWF) is systeem om de 
verschillende regelfuncties om het waterdebiet te variëren.
Het Carrier VWF verzorgt niet alleen de regeling bij 
vollast, maar een specifiek Carrier algoritme dat 
gekoppeld is aan een elektronische frequentieomvormer 
moduleert bovendien continu het debiet om het 
pompverbruik bij vollast en bij deellast zo klein mogelijk 
te houden.
De Carrier hydromodule bevat drukopnemers voor het 
intelligent meten van het waterdebiet en real-time 
weergave op het Pro-Dialog+ of Touch Pilot 
bedieningspaneel. Alle aanpassingen kunnen direct op het 
bedieningspaneel worden gedaan, wat het opstarten en 
het onderhoud versnelt.
Doordat Carrier VWF direct op de pomp werkt, heeft het 
systeem niet langer een regelklep bij de unituittrede 
nodig. Voor toepassingen met tweeweg kleppen moet er 
echter een bypass-systeem blijven om het minimumdebiet 
te garanderen.

Bedrijfsparameters
 ■ Vollast setpoint

De debietregeling bij vollast gebruikt het Pro-Dialog+ of 
Touch Pilot bedieningspaneel voor het verlagen van het 
pomptoerental. De eerste regeling bespaart energie die 
normaliter verloren zou gaan in de regelklep. 
Bijvoorbeeld, als de druk die de pomp levert met 20% 
afneemt, neemt ook het energieverbruik van de pomp met 
dezelfde verhouding af, vergeleken met een traditionele 
installatie.
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Technische gegevens, typen 160 tot 520  
30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
Airconditioning toepassing volgens EN14511-3:2013† - standaardunit
Nominale koelcapaciteit kW 168 181 198 216 261 300 331 365 397 430 464 523
ESEER kW/kW 4.00 4.07 4.01 4.00 4.00 4.07 4.08 4.10 4.05 4.07 4.04 4.03
EER kW/kW 3.04 3.12 2.98 2.97 2.90 2.97 2.92 2.95 2.90 2.94 2.90 2.90
Eurovent-klasse koeling B A B B B B B B B B B B
Airconditioning toepassing††- standaardunit
Nominale koelcapaciteit kW 168 182 199 216 262 301 331 366 398 431 465 524
ESEER kW/kW 4.12 4.20 4.16 4.17 4.16 4.20 4.19 4.24 4.17 4.19 4.17 4.17
EER kW/kW 3.07 3.16 3.02 3.01 2.93 3.00 2.94 2.98 2.93 2.97 2.93 2.93
IPLV kW/kW 4.57 4.57 4.54 4.51 4.50 4.61 4.61 4.69 4.58 4.62 4.55 4.58
Geluidsniveaus
Standaardunit
Geluidsvermogen*** dB(A) 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Geluidsdrukniveau op 10 m**** dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Standaardunit + optie 15*
Geluidsvermogen*** dB(A) 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Geluidsdruk niveau op 10 m**** dB(A) 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Standaardunit + optie 15LS*
Geluidsvermogen*** dB(A) 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Geluidsdruk niveau op 10 m**** dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Afmeting - standaardunit
Lengte mm 2410 3604 4797
Breedte mm 2253 2253 2253
Hoogte mm 2297 2297 2297
Bedrijfsgewicht**
Standaardunit kg 1216 1257 1257 1387 1408 1865 1901 2069 2125 2545 2563 2761
Standaardunit + optie 15* kg 1299 1339 1340 1495 1516 1991 2027 2212 2269 2707 2726 2941
Standaardunit + optie 15 + optie 116S* kg 1438 1479 1479 1634 1670 2151 2231 2416 2472 2950 2967 3221
Compressoren Hermetisch, scroll 48,3 r/s
Circuit A 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Circuit B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Aantal capaciteitstrappen 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Koudemiddel** - Standaardunit R410A
Circuit A kg 8.40 10.90 10.90 12.60 13.10 14.70 15.40 20.30 21.10 23.50 23.50 26.75

teqCO2 17.5 22.8 22.8 26.3 27.4 30.7 32.2 42.4 44.1 49.1 49.1 55.9
Circuit B kg 12.25 12.60 12.60 12.70 13.10 20.20 20.20 20.40 22.20 26.70 26.80 26.95

teqCO2 25.6 26.3 26.3 26.5 27.4 42.2 42.2 42.6 46.4 55.7 56.0 56.3
Capaciteitsregeling Pro-Dialog+
Minimum capaciteit % 33 33 33 25 25 20 20 17 17 14 14 13
Condensor Geheel aluminium microkanaal warmtewisselaar (MCHE)
Ventilatoren - Standaardunit Axiale Flying Bird 4 met meedraaiende geleidering
Aantal 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Max. luchthoeveelheid l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Max. toerental tr/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Verdamper Platenwarmtewisselaar met twee circuits
Waterinhoud l 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53
Max. bedrijfsdruk waterzijdig zonder hydromodule kPa 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Hydromodule (optie) Pomp, Victaulic gaasfilter, veiligheidsventiel, wateraftapkraan, ontluchtingsventiel, 

drukopnemers, expansievat (optie)
Pomp Centrifugaal, enkel toeren, 48,3 r/s, lage of hoge druk (indien vereist), enkele of dubbele 

pomp (indien vereist)
Waterinhoud expansievat l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Max. bedrijfsdruk waterzijdig met hydromodule kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Wateraansluitingen met of zonder hydromodule Victaulic
Diameter inch 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Leidingdiameter uitwendig mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Lakkleur chassis Kleurcode RAL 7035

  
†  Eurovent-gecertificeerde prestaties in overeenstemming met norm EN14511-3:2013.     
  Koelbedrijf condities: Verdamperwater intrede-/uittredetemperatuur 12 °C/7 °C, buitenluchttemperatuur 35 °C. Verdamper dichtslibbingsfactor 0,00 m2. k/W 
††   Bruto prestaties, niet in overeenstemming met EN14511-3:2013. Deze prestaties houden geenrekening met de correctie voor het proportionele verwarmingsvermogen en het opgenomen 

vermogen door de waterpomp voor het overwinnen van het interne drukverlies in de warmtewisselaar. Verdamperwater intrede-/uittredetemperatuur 12 °C/7 °C, buitenluchttemperatuur 35 °C. 
Verdamper dichtslibbingsfactor 0,00 m2. k/W     

*   Opties 15 = Laag geluidsniveau, 15LS = Zeer laag geluidsniveau, 116S = Hydromodule met dubbele hoge druk pomp    
**   Gewichten gelden alleen als indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.     
***   In dB ref=10-12 W, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Gemeten volgens ISO 9614-1  

en gecertificeerd door Eurovent.     
****  In dB ref 20 µPa, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Ter informatie, berekend op basis 

van het geluidsvermogen Lw(A).     

Eurovent gecertificeerde 
waarden
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Technische gegevens, typen 160 tot 520  
30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
Airconditioning toepassing volgens EN14511-3:2013† - standaardunit
Nominale koelcapaciteit kW 168 180 197 216 261 300 331 365 397 430 464 523
ESEER kW/kW 4.18 4.21 4.14 4.18 4.15 4.37 4.28 4.37 4.26 4.36 4.44 4.30
EER kW/kW 3.04 3.12 2.98 2.97 2.90 2.97 2.92 2.95 2.90 2.94 2.90 2.90
Eurovent-klasse koeling B A B B B B B B B B B B
Airconditioning toepassing††- standaardunit
Nominale koelcapaciteit kW 168 181 198 216 262 301 331 366 398 431 465 524
ESEER kW/kW 4.31 4.36 4.29 4.37 4.32 4.53 4.41 4.53 4.39 4.50 4.60 4.48
EER kW/kW 3.07 3.16 3.03 3.01 2.93 3.00 2.94 2.98 2.93 2.97 2.93 2.93
IPLV kW/kW 4.76 4.85 4.73 4.85 4.75 5.00 4.83 5.00 4.81 4.92 5.00 4.84
Geluidsniveaus
Standaardunit
Geluidsvermogen*** dB(A) 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Geluidsdrukniveau op 10 m**** dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Standaardunit + optie 15*
Geluidsvermogen*** dB(A) 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Geluidsdruk niveau op 10 m**** dB(A) 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Standaardunit + optie 15LS*
Geluidsvermogen*** dB(A) 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Geluidsdruk niveau op 10 m**** dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Afmeting - standaardunit
Lengte mm 2410 3604 4797
Breedte mm 2253 2253 2253
Hoogte mm 2297 2297 2297
Bedrijfsgewicht**
Standaardunit kg 1252 1293 1293 1423 1445 1901 1937 2105 2162 2603 2621 2827
Standaardunit + optie 15* kg 1334 1376 1376 1531 1553 2027 2063 2249 2306 2765 2783 3007
Standaardunit + optie 15 + optie 116S* kg 1473 1515 1516 1670 1707 2187 2267 2452 2509 3007 3024 3287
Compressoren Hermetisch, scroll 48,3 r/s
Circuit A 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Circuit B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Aantal capaciteitstrappen 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Koudemiddel** - Standaardunit R410A
Circuit A kg 8.40 10.90 10.90 12.60 13.10 14.70 15.40 20.30 21.10 23.50 23.50 26.75

teqCO2 17.5 22.8 22.8 26.3 27.4 30.7 32.2 42.4 44.1 49.1 49.1 55.9
Circuit B kg 12.25 12.60 12.60 12.70 13.10 20.20 20.20 20.40 22.20 26.70 26.80 26.95

teqCO2 25.6 26.3 26.3 26.5 27.4 42.2 42.2 42.6 46.4 55.7 56.0 56.3
Capaciteitsregeling Pro-Dialog+
Minimum capaciteit % 33 33 33 25 25 20 20 17 17 14 14 13
Condensor Geheel aluminium microkanaal warmtewisselaar (MCHE)
Ventilatoren - Standaardunit Axiale Flying Bird 4 met meedraaiende geleidering
Aantal 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Max. luchthoeveelheid l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Max. toerental tr/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Verdamper Platenwarmtewisselaar met twee circuits
Waterinhoud l 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53
Max. bedrijfsdruk waterzijdig zonder hydromodule kPa 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Hydromodule (optie) Pomp, Victaulic gaasfilter, veiligheidsventiel, wateraftapkraan, ontluchtingsventiel, 

drukopnemers, expansievat (optie)
Pomp Centrifugaal, enkel toeren, 48,3 r/s, lage of hoge druk (indien vereist), enkele of dubbele 

pomp (indien vereist)
Waterinhoud expansievat l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Max. bedrijfsdruk waterzijdig met hydromodule kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Wateraansluitingen met of zonder hydromodule Victaulic
Diameter inch 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Leidingdiameter uitwendig mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Lakkleur chassis Kleurcode RAL 7035

  
†  Eurovent-gecertificeerde prestaties in overeenstemming met norm EN14511-3:2013.     
  Koelbedrijf condities: Verdamperwater intrede-/uittredetemperatuur 12 °C/7 °C, buitenluchttemperatuur 35 °C. Verdamper dichtslibbingsfactor 0,00 m2. k/W 
††   Bruto prestaties, niet in overeenstemming met EN14511-3:2013. Deze prestaties houden geenrekening met de correctie voor het proportionele verwarmingsvermogen en het opgenomen 

vermogen door de waterpomp voor het overwinnen van het interne drukverlies in de warmtewisselaar. Verdamperwater intrede-/uittredetemperatuur 12 °C/7 °C, buitenluchttemperatuur 35 °C. 
Verdamper dichtslibbingsfactor 0,00 m2. k/W     

*   Opties 15 = Laag geluidsniveau, 15LS = Zeer laag geluidsniveau, 116S = Hydromodule met dubbele hoge druk pomp    
**   Gewichten gelden alleen als indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.     
***   In dB ref=10-12 W, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Gemeten volgens ISO 9614-1  

en gecertificeerd door Eurovent.     
****  In dB ref 20 µPa, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Ter informatie, berekend op basis van 

het geluidsvermogen Lw(A).     

Eurovent gecertificeerde 
waarden
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Elektrische gegevens
30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
Hoofdstroom
Elektrische voeding V-F-Hz 400 - 3 -50
Netspanningslimieten V 360 - 440 
Stuurstroom 24 V via interne transformator
Nominaal opgenomen stroom unit*
Circuit A + B A 100 110 124 133 161 180 201 221 242 261 282 322
Cosinus Phi unit, bij maximale capaciteit**
Circuit A + B kW 80 88 99 107 129 145 161 177 194 210 226 258
Cosinus phi van de unit bij max. vermogen** 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Maximum opgenomen stroom unit (Un-10%)***
Circuit A + B A 144 158 176 192 230 259 288 317 345 374 403 460
Maximum opgenomen stroom unit (Un)****
Circuit A en B -  Standaard UNIT A 133 146 163 177 212 239 266 292 319 345 372 425
Circuit A en B - Unit met optie 231 A 100 110 125 133 163 181 204 222 244 262 285 326
Max. aanloopstroom, standaardunit (Un)†
Circuit A + B A 307 356 374 352 423 450 476 503 529 556 583 636
Max. aanloopstroom, unit met softstarter (Un)†
Circuit A + B A 261 283 300 305 349 376 403 429 456 482 509 562

 * Standaard Eurovent condities (verdamper water intrede-/uittredetemperatuur = 12°C / 7°C, buitenluchttemperatuur = 35°C)
 ** Opgenomen vermogen, compressoren en ventilatoren, bij bedrijfslimieten van de unit (verzadigde zuiggastemperatuur 15°C, verzadigde condensatietemperatuur 68,3 °C) en nominale spanning 

van 400 V (gegevens op machine kenplaat).
 *** Maximale bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 360 V.
 **** Maximale bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 400 V (gegevens op machine kenplaat).  
 † Maximum directe aanloopstroom bij maximale bedrijfslimieten (maximum bedrijfsstroom van de kleinste compressor(en) + ventilatorstroom + aanloopstroom van de grootste compressor).

  Elektrische gegevens ventilatormotor vóór de frequentieregelaar bij Eurovent-gelijkwaardige condities en temperatuur van de omgevingslucht van de motor 50°C bij 400 V: stroom 3,8 A; 
aanloopstroom 20 A; opgenomen vermogen: 1,75 kW. 

30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
Hoofdstroom
Elektrische voeding V-F-Hz 400 - 3 -50
Netspanningslimieten V 360 - 440 
Stuurstroom 24 V via interne transformator
Nominaal opgenomen stroom unit*
Circuit A + B A 97 107 121 130 158 176 197 216 237 255 276 316
Cosinus Phi unit, bij maximale capaciteit**
Circuit A + B kW 81 88 99 108 129 145 162 178 194 210 226 259
Cosinus phi van de unit bij max. vermogen** 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Maximum opgenomen stroom unit (Un-10%)***
Circuit A + B A 142 154 173 189 227 255 284 312 340 369 397 454
Maximum opgenomen stroom unit (Un)****
Circuit A en B -  Standaard UNIT A 131 142 160 174 209 235 262 287 314 340 366 419
Circuit A en B - Unit met optie 231 A 98 108 123 131 161 178 201 219 241 259 281 321
Max. aanloopstroom, standaardunit (Un)†
Circuit A + B A 305 353 371 349 420 446 472 498 525 550 577 629
Max. aanloopstroom, unit met softstarter (Un)†
Circuit A + B A 259 279 297 302 346 372 399 424 451 477 503 556

       *  Standaard Eurovent condities (verdamper water intrede-/uittredetemperatuur = 12°C / 7°C, buitenluchttemperatuur = 35°C)
 ** Opgenomen vermogen, compressoren en ventilatoren, bij bedrijfslimieten van de unit (verzadigde zuiggastemperatuur 15°C, verzadigde condensatietemperatuur 68,3 °C) en nominale spanning 

van 400 V (gegevens op machine kenplaat).
 *** Maximale bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 360 V.
 **** Maximale bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 400 V (gegevens op machine kenplaat). 
 † Maximum directe aanloopstroom bij maximale bedrijfslimieten (maximum bedrijfsstroom van de kleinste compressor(en) + ventilatorstroom + aanloopstroom van de grootste compressor).

  Elektrische gegevens ventilatormotoren: bij Eurovent condities en een omgevingstemperatuur van de motoren van 50°C bij 400 V: opgenomen stroom 3,0 A, aanloopstroom 20 A, opgenomen 
vermogen 1,75 kW. 
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Kortsluitvastheid stroom (TN-systeem)*
30RBM/30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
Korte tijd (1s) nominale stroom Icw / Piekstroom Ipk
Circuit A + B kA / 

kA
8/30 8/30 8/30 8/30 8/30 8/30 8/30 15/65 15/65 15/65 15/65 20/80

Met zekeringen stroomopwaarts – maximale voorzekering (gL/gG)
Circuit A + B A 200 200 200 200 250 250 250 315 400 400 400 630
Met zekeringen stroomopwaarts - nominale kortsluitstroom Icc/Icf
Circuit A + B kA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 * Wijze van Aarde in het systeem

  IT-systeem: De hierboven gegeven waarden voor de kortsluitvastheid voor het TN-systeem zijn niet geldig voor IT, aanpassingen zijn noodzakelijk.

 

  
Elektrische gegevens voor 30RBM/30RBP units:

•	 30RBM/30RBP units hebben één hoofdstroomaansluiting aan de primaire 
kant van de hoofdschakelaar.

•	 De schakelkast bevat:
 - Hoofdschakelaar,
 - Schakel- en motorbeveiligingsapparatuur voor alle compressoren, 

ventilatoren en pompen,
 - Regelapparatuur.

•	 Aansluitingen op het werk:
 Alle elektrische aansluitingen op het systeem en de elektrische montage moeten 

voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften. In Nederland is dit bijv.  
NEN 1010.

•	 Carrier 30RBM/30RBP-units zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming 
met deze normen. De aanbevelingen van de Europese norm EN 60204-1 
(Veiligheid van machines - Elektrische machinecomponenten- Deel 1: Algemene 
eisen, komt overeen met IEC 60204-1) zijn specifiek verwerkt in het ontwerp van 
de elektrische uitrusting van de machine.

Opmerkingen
•	 Over het algemeen worden de aanbevelingen van IEC 60364 aanvaard om te 

voldoen aan de vereisten van de installatierichtlijnen.
•	 Overeenstemming met EN 60204-1 is de beste manier om er zeker van te zijn 

dat wordt voldaan aan de Machinerichtlijn, Artikel 1.5.1.
•	 Aanhangsel B van norm EN 60204-1 specificeert de elektrische gegevens 

die worden gebruikt voor de werking van de machines.
•	 De bedrijfsomgeving voor de 30RBM/30RBP units wordt hieronder 

gespecificeerd:
1.  Fysieke omgeving*
  De indeling van de omgeving is gespecificeerd in de norm EN 60364:

 - Buiten opstelling*,
 - Omgevingstemperatuur bereik: Minimum temperatuur -20 °C tot +48 °C**,
 - Hoogte: AC1 Lager dan of gelijk aan 2000 m (voor hydromodule, zie 

paragraaf 4.7 in IOM (Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud)
 - Aanwezigheid van hardmetaal: klasse AE3 (geen stof van betekenis 

aanwezig)*,
 - Aanwezigheid van corrosieve en verontreinigende stoffen, klasse AF1 

(verwaarloosbaar),
 - Competentie van het personeel: BA4 (persoonsgebonden).

2.  Compatibiliteit met laagfrequente verstoringen conform IEC61000-2-2 en 
conform klasse 2 niveaus volgens IEC61000-2-4 standaard:
 - Voedingsfrequentievariatie: +-2 Hz
 - Faseonbalans: 2%
 - Totale harmonische vervorming van de spanning (THDV): 8%

3.  De nul (N) kabel kan niet direct op de unit worden aangesloten (gebruik zo 
nodig een transformator).

4.  De unit is niet voorzien van beveiliging tegen te hoge stroom van de 
voedingskabels.

5.  De in de fabriek geïnstalleerde hoofdschakelaar is van een type dat geschikt 
is voor spanningsonderbreking volgens EN 60947-3 (komt overeen met  
IEC 60947-3).

6.  De units zijn ontworpen voor een verbinding op TN-netwerken (IEC 
60364). In IT-netwerken het gebruik van ruis filters geïntegreerd in de 
frequentieregelaar (s) maken gebruik van de machine niet geschikt. 
Daarnaast zijn de korte-circuit met de huidige kenmerken zijn gewijzigd. Zorg 
voor een lokale aardaansluiting, neem contact lokale organisaties om de 
elektrische installatie te voltooien.
30RBM/30RBP machines zijn ontworpen om in een residentiële, 
commerciële en industriële omgeving toe te passen:
Machines die niet zijn uitgevoerd met (een) frequentieregelaar(s) zijn in 
overeenstemming met de volgende normen.
 - 61000-6-3: Algemene normen - Emissienorm voor residentiële, 

commerciële en lichte industriële omgevingen.
 - 61000-6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen.

Machines die zijn uitgerust met (een) frequentieregelaar(s) (RBP en Opties: 
28, 116V, 116W) zijn in overeenstemming met de norm EN61800-3, elektrisch 
regelbare aandrijvingen - deel 3: EMC-eisen en specifieke beproevingsmethoden 
voor de volgende classificaties:
 - Gebruik in de eerste en tweede omgeving***.
 - Categorie C2 in de eerste omgeving van toepassing op stationaire 

apparaten ontworpen om te worden geïnstalleerd en in gebruik genomen 
door een professional.

Waarschuwing: In een residentiële omgeving kan dit product 
radiostoringen veroorzaken waardoor aanvullende dempingsmaatregelen 
vereist kunnen zijn.
•	 Lekstromen: Als een bewaking van lekstromen noodzakelijk is om de 

veiligheid van het systeem te garanderen, moet ook gedacht worden 
aan de aanvullende lekstromen die veroorzaakt worden door het gebruik 
van frequentieregelaar(s) in de unit. Het advies is om in dat geval een 
aardlekbeveiliging van minimaal 150 mA toe te passen.

•	 Condensatoren die zijn ingebouwd als onderdeel van optie 231 kunnen 
elektrische storingen veroorzaken in de installatie waarop de unit is 
aangesloten. Houd rekening met deze condensatoren bij de elektrische 
berekeningen voorafgaand aan het opstarten.

Opmerking: Wanneer bepaalde aspecten van een installatie niet 
overeenkomen met bovenstaande voorwaarden, of als er andere 
voorwaarden in overweging moeten worden genomen, moet u altijd 
contact opnemen met uw lokale Carrier-vertegenwoordiger.
*  Het vereiste beschermingsniveau voor deze klasse is IP43BW (conform het 

referentiedocument IEC 60529). Alle 30RBM/30RBP units zijn IP44CW en 
voldoen aan deze beschermingseisen.

**  De maximaal toegestane omgevingstemperatuur voor machines voorzien 
van optie 231 is +40°C 

***  - Voorbeeld van installaties van de eerste omgeving: commerciële en 
residentiële gebouwen.

  - Voorbeeld van installaties de tweede omgeving: industriële zones, 
technische gebouwen gevoed via een eigen transformator.
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Deellastprestaties
Door de snel stijgende energieprijzen en de toenemende 
bezorgdheid over de milieu-effecten van de 
elektriciteitsopwekking, is het stroomverbruik van 
airconditioningsapparatuur een belangrijk onderwerp 
geworden. De energie-efficiëntie van een 
vloeistofkoelmachine bij vollast is zelden representatief 
voor de werkelijke prestaties van de units, omdat de 
koelmachine minder dan 5% van de tijd met vollast werkt.

IPLV (in overeenstemming met AHRI 550/590)
Via de IPLV (geïntegreerde deellastwaarde) kan de 
energie-efficiëntie beoordeeld worden op basis van vier 
bedrijfscondities die zijn gedefinieerd door het AHRI 
(instituut voor airconditioning, verwarming en koeling). 
De IPLV is de gemiddelde gewogen waarde van de 
energie-efficiëntieratio's (EER) bij verschillende 
bedrijfscondities, gewogen voor de gebruikstijd.

IPLV (geïntegreerde deellastwaarde)
Belasting 
%

Luchttemperatuur 
°C

Energie-efficiëntie Gebruikstijd %

100 35 EER1 1
75 26.7 EER2 42
50 18.3 EER3 45
25 12.8 EER4 12
ESEER =  EER1 x 1% + EER2 x 42% + EER3 x 45% + EER4 x 12%

De warmtelast van een gebouw is afhankelijke van veel 
factoren, zoals de buitenluchttemperatuur, de blootstelling 
aan de zon en de bezetting van het gebouw.

Daarom is het beter de gemiddelde energie-efficiëntie te 
gebruiken, die is berekend op verschillende bedrijfspunten 
die representatief zijn voor het gebruik van de unit.

ESEER (in overeenstemming met EUROVENT)
Via de ESEER (Europese seizoensenergie-
efficiëntieratio) kan de gemiddelde energie-efficiëntie bij 
deellast beoordeeld worden op basis van vier 
bedrijfscondities die zijn gedefinieerd door Eurovent.  
De ESEER is de gemiddelde waarde van de energie-
efficiëntieratio's (EER) bij verschillende bedrijfscondities, 
gewogen voor de gebruikstijd.

Deellastprestaties

30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
IPLV kW/kW 4.57 4.57 4.54 4.51 4.50 4.61 4.61 4.69 4.58 4.62 4.55 4.58
ESEER kW/kW 4.00 4.07 4.01 4.00 4.00 4.07 4.08 4.10 4.05 4.07 4.04 4.03

    

30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520
IPLV kW/kW 4.76 4.85 4.73 4.85 4.75 5.00 4.83 5.00 4.81 4.92 5.00 4.84
ESEER kW/kW 4.18 4.21 4.14 4.18 4.15 4.37 4.28 4.37 4.26 4.36 4.44 4.30

 ESEER Berekeningen in overeenstemming met standaard prestaties (in overeenstemming met EN14511-3:2011) en gecertificeerd door Eurovent.
 IPLV Berekeningen in overeenstemming met standaard prestaties (in overeenstemming met AHRI 550-590).

30RBM/30RBP
Octaafbanden, Hz Geluidsver-

mogenni-
veaus 

125 250 500 1 k 2 k 4 k

160 dB 92 89 90 86 81 77 dB(A) 91
180 dB 93 90 91 87 81 78 dB(A) 92
200 dB 93 90 91 87 81 78 dB(A) 92
220 dB 93 91 91 87 82 78 dB(A) 92
260 dB 93 91 91 87 82 78 dB(A) 92
300 dB 93 91 92 88 82 79 dB(A) 93
330 dB 93 91 92 88 82 79 dB(A) 93
360 dB 94 92 92 89 83 79 dB(A) 93
400 dB 94 92 92 89 83 79 dB(A) 93
430 dB 95 92 93 89 84 80 dB(A) 94
470 dB 95 92 93 89 84 80 dB(A) 94
520 dB 95 92 93 89 84 80 dB(A) 94

Geluidsspectrum

ESEER (Europese seizoensenergie-efficiëntieratio)
Belasting 
%

Luchttemperatuur 
°C

Energie-efficiëntie Gebruikstijd %

100 35 EER1 3
75 30 EER2 33
50 25 EER3 41
25 20 EER4 23
ESEER =  EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23%
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Bedrijfslimieten
Verdamper waterdebiet
30RBM/30RBP 160-520 zonder hydromodule 

Minimum debiet (l/s)* Maximum debiet (l/s)**
160 2.9 17.5
180 3.2 17.5
200 3.6 17.5
220 3.8 17.5
260 4.6 21.8
300 5.2 29.8
330 5.9 35.2
360 6.3 33.8
400 7.1 38.9
430 7.6 40.4
470 8.2 41.6
520 9.4 43.4

*  Minimum debiet bij het maximaal toegestane water delta (10 K) tot de waarde van de minimale 
wateruittredetemperatuur (5 °C)

** Het maximum debiet komt overeen met een drukverlies van 100 kPa in de 
platenwarmtewisselaar

30RBM/30RBP 160-520 met lagedruk hydromodule 
Minimum 
debiet (l/s)*

Maximum debiet (l/s)

Enkele 
pomp

Dubbele 
pomp

Enkele 
pomp

Dubbele 
pomp

160 2.8 3.2 12.2 10.3
180 2.8 3.2 12.2 10.3
200 2.8 2.5 12.2 12.2
220 2.8 2.5 12.2 12.2
260 4 2.7 14.3 15
300 3.1 3.7 20.2 20.2
330 3.4 3.7 20.2 20.2
360 3.7 3.8 20.2 20.2
400 9.5 4.1 25 22.9
430 9.5 8 25 25
470 9.5 8 25 25
520 5.4 5.4 26.6 26.5

*  Het minimum waterdebiet is in de fabriek ingesteld overeenkomstig het pomptype

30RBM/30RBP 160-520 met hogedruk hydromodule
Minimum 
debiet (l/s)*

Maximum debiet (l/s)

Enkele 
pomp

Dubbele 
pomp

Enkele 
pomp

Dubbele 
pomp

160 2.5 2.6 11.7 11.7
180 2.5 2.6 11.7 11.7
200 2.5 2.6 11.7 11.7
220 2.5 2.6 11.7 11.7
260 5.2 2.9 16.1 15.5
300 6.4 3.5 16.1 15.5
330 3.6 3.4 26.5 26.5
360 3.7 3.7 26.5 26.5
400 4.1 4.1 26.5 26.5
430 4.4 4.4 26.7 29.2
470 4.8 4.8 26.7 29.2
520 5.4 5.4 26.7 35

*  Het minimum waterdebiet is in de fabriek ingesteld overeenkomstig het pomptype

Bedrijfslimieten van de unit
Units 30RBM 160-520
Verdamper Minimum Maximum
Koelerwater intredetemperatuur (bij opstart)  °C 8* 40
Water uittredetemperatuur tijdens bedrijf  °C 5** 20***
Condensor Minimum Maximum
Omgevingsbedrijfstemperatuur buitenlucht
Standaardunit  °C   0****/10 48†

Unit met opties 28B, 28C (winterbedrijf)  °C -10 48†

Unit met optie 28 (winterbedrijf)  °C -20 48†

Unit met optie 16 (hoge buitentemperatuur)  °C   0/10 52
Beschikbare statische druk 
Standaardunit (buiten opstelling) Pa 0 0

Units 30RBP 160-520
Verdamper Minimum Maximum
Koelerwater intredetemperatuur (bij opstart)  °C 8* 40
Water uittredetemperatuur tijdens bedrijf  °C 5** 20***
Condensor Minimum Maximum
Omgevingsbedrijfstemperatuur buitenlucht
Standaardunit  °C -20 48
Beschikbare statische druk 
Standaardunit (buiten opstelling) Pa 0 0

*  Neem bij toepassingen bij temperaturen lager dan 8°C contact op met Carrier.
**  Bij wateruittredetemperaturen beneden 5°C moet een antivries-oplossing worden toegepast
***  Neem bij toepassingen bij temperaturen hoger dan 20°C contact op met Carrier.
****  Bij temperaturen van 0°C tot -10°C is optie 28B-28C (winterbedrijf) noodzakelijk*. Bij 

temperaturen van 0°C tot -20°C is optie 28 (Winterbedrijf) noodzakelijk. Voor beide opties 
moet de unit zijn uitgevoerd met de koelervorstbeveiliging optie (units zonder hydromodule) 
of de koeler en hydromodule vorstbeveiligings optie (units met hydromodule), of het 
watercircuit moet door middel van een antivriesoplossing tegen vorst worden beschermd.

†  De maximaal toegestane omgevingstemperatuur voor machines voorzien van optie 231  
is +40°C.

 
 Maximale omgevingstemperatuur: voor het opslaan en vervoeren van 30RBM/30RBP-units 

gelden de volgende minimum en maximum omgevingstemperaturen: -20°C en +52°C. Houd 
rekening met deze temperatuurgrenzen bij het vervoer per container.
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Bedrijfsbereik - 30RBM 160-520
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Bedrijfsbereik - 30RBP 160-520

  Opmerkingen:
  Verdamper ΔT = 5 K
  De bedrijfsbereiken gelden alleen ter indicatie. Raadpleeg Carrier voor meer informatie.

  Verklaring:

 Standaard 30RBM of 30RBP unit in vollast bedrijf.
 Bedrijfsbereik 30RBM unit met opties 28, 28B of 28C Winterbedrijf. Met Opties 28B of 28C (met leidende ventilator met 2 toerentallen voor elk circuit) is bedrijf tot 

-10 °C buitenluchttemperatuur mogelijk.
 Uitbreiding van het bedrijfsberijk 30RBM unit met optie 28. Optie 28 (met leidende toerengeregelde ventilator voor elk circuit) is bedrijf tot -20 °C buitenluchttemperatuur mogelijk.
 In aanvulling op opties 28, 28B en 28C voor 30RBM units of bedrijf bij een luchttemperatuur onder 0 °C voor 30RBP units, moeten de units zijn uitgevoerd met de koeler-

vorstbeveiliging optie (units zonder hydromodule) of de koeler en hydromodule vorstbeveiligings optie (units met hydromodule), of het watercircuit moet door middel van een 
antivriesoplossing tegen vorst worden beschermd.

Deellast optie 16
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Beschikbare statische systeemdruk
Gegevens zijn van toepassing op:
 - Vers water 20°C
 - Zie paragraaf 6.7, Waterdebiet koeler, voor de waarden van het maximale waterdebiet.

  -  Bij gebruik van glycol is het maximale debiet kleiner.

Units 30RBM/30RBP met hogedruk pompen (vast toerental of toerengeregeld op 50 Hz)

Enkele pomp
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Waterdebiet, l/s

1. 30RBM-30RBP 160 tot 220
2. 30RBM-30RBP 260
3. 30RBM-30RBP 300
4. 30RBM-30RBP 360
5. 30RBM-30RBP 330
6. 30RBM-30RBP 400

Dubbele pomp

Be
sc

hi
kb

ar
e 

st
at

is
ch

e 
dr

uk
, k

Pa

Waterdebiet, l/s

1. 30RBM-30RBP 160 tot 220
2. 30RBM-30RBP 260
3. 30RBM-30RBP 300
4. 30RBM-30RBP 360
5. 30RBM-30RBP 330
6. 30RBM-30RBP 400
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Waterdebiet, l/s

1. 30RBM-30RBP 160 tot 220
2. 30RBM-30RBP 260
3. 30RBM-30RBP 300
4. 30RBM-30RBP 360
5. 30RBM-30RBP 330

Waterdebiet, l/s

1. 30RBM-30RBP 160 tot 180
2. 30RBM-30RBP 200 tot 220
3. 30RBM-30RBP 260
4. 30RBM-30RBP 300
5. 30RBM-30RBP 330
6. 30RBM-30RBP 360
7. 30RBM-30RBP 400
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Beschikbare statische systeemdruk
Gegevens zijn van toepassing op:
 - Vers water 20°C
 - Zie paragraaf Waterdebiet koeler, voor de waarden van het maximale waterdebiet. 

  -  Bij gebruik van glycol is het maximale debiet kleiner. 

Units 30RBM/30RBP lagedruk pompen (vast toerental)

Enkele pomp
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Afmetingen/Benodigde vrije ruimte
30RBM/30RBP 160-260 (met en zonder hydromodule)

Unit met hydromodule

Unit zonder hydromodule

Elektrische voeding

alleen 30RBP

Optie 
116V/116W

Verklaring:

Alle afmetingen zijn in mm.

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en 
onbelemmerde luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen 
van de batterij

Waterintrede

Wateruittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Schakelkast

Opmerking: De tekeningen zijn niet 
contractueel bindend. Raadpleeg voor het 
ontwerpen van een installatie de officiële 
maatschetsen. Deze zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

Zie voor zwaartepunten, de plaats van de 
bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling 
eveneens de officiële maatschetsen.

1

 1  2

 1  2

2
 1

 1

 1

 1
 1

 1
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Afmetingen/Benodigde vrije ruimte
30RBM/30RBP 300-400 (met en zonder hydromodule)

Unit met hydromodule

Unit zonder hydromodule

Elektrische voeding

Verklaring:

Alle afmetingen zijn in mm.

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en 
onbelemmerde luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen 
van de batterij

Waterintrede

Wateruittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Schakelkast

Opmerking: De tekeningen zijn niet 
contractueel bindend. Raadpleeg voor het 
ontwerpen van een installatie de officiële 
maatschetsen. Deze zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

Zie voor zwaartepunten, de plaats van de 
bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling 
eveneens de officiële maatschetsen.

1

alleen 30RBP

Optie 116V/116W

Modellen 360-400

 1  2
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Afmetingen/Benodigde vrije ruimte
30RBM/30RBP 430-520 (met en zonder hydromodule)

Unit met hydromodule

Unit zonder hydromodule

Elektrische voeding

Verklaring:

Alle afmetingen zijn in mm.

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en 
onbelemmerde luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen 
van de batterij

Waterintrede

Wateruittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Schakelkast

Opmerking: De tekeningen zijn niet 
contractueel bindend. Raadpleeg voor het 
ontwerpen van een installatie de officiële 
maatschetsen. Deze zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

Zie voor zwaartepunten, de plaats van de 
bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling 
eveneens de officiële maatschetsen.

1

alleen 30RBP

Optie 116V/116W

Model 520

2

 1 1

 1

 1

 1

 1

 1  2

 1  2
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Systeembeschrijving
Fabrieksgemonteerde, luchtgekoelde vloeistofkoelmachine 
met scroll-compressoren, stille Greenspeed® variabel 
toerental ventilatoren en optionele hydromodule. De unit 
bevat alle noodzakelijke bekabeling, leidingen, initiële 
vulling van R410A koudemiddel, microprocessorregeling 
en bedieningspaneel.

Opmerking: Hydromodule met vast toerental of 
Greenspeed® variabel toerental aandreven pomp(en).

Kwaliteitsgarantie
De unit voldoet aan de norm EN14511-3, nieuwste 
herziening en de unitprestaties zijn gecertificeerd door de 
onafhankelijke certificeringsinstantie Eurovent. Unit 
zonder onafhankelijke Eurovent-certificering is 
uitgesloten.
Constructie van de unit voldoet aan de Europese 
richtlijnen:
 - Commissieverordening (EU) N°327/2011 die de 

implementering vormt van Richtlijn 2009/125/EG 
betreffende de eisen inzake een ecologisch ontwerp 
voor industriële ventilatoren

 - Commissieverordening (EU) N°640/2009 die de 
implementering vormt van Richtlijn 2009/125/EG 
betreffende de eisen inzake een ecologisch ontwerp 
voor elektromotoren

 - Vanaf 1 januari 2015, commissieverordening (EU) 
N°547/2012 die de implementering vormt van Richtlijn 
2009/125/EG betreffende de eisen inzake een ecologisch 
ontwerp voor waterpompen (unit voorzien van 
hydromodule optie)

 - Richtlijn drukapparatuur (PED) 97/23/EG
 - Machinerichtlijn 2006/42/EG, gewijzigd
 - Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, gewijzigd
 - Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/

EG, gewijzigd, en de toepasselijke aanbevelingen van 
Europese normen

 - Machineveiligheid: elektrische machinecomponenten, 
algemene voorschriften, EN 60204-1

 - Elektromagnetische emissie en immuniteit EN 61800-3 
‘C3’.

Unit gefabriceerd in een fabriek die is geregistreerd volgens 
ISO 9001 productiekwaliteitsnorm en volgens ISO 14001 
milieumanagementsysteem. Unit getest in de fabriek.

Ontwerpprestatiegegevens
 -  Koelvermogen (kW): ……  
 - Opgenomen vermogen van de unit (kW): …… 
 - Deellast energie-efficiëntie, ESEER volgens EN14511:3 

2013 (kW/kW): …… gecertificeerd door de 
onafhankelijke instantie Eurovent (verplicht).

 - Vollast energie-efficiëntie, EER volgens EN14511:3 
2013 (kW/kW): ……

 - Verdamper intrede-/uittredetemperatuur van het water 
( °C): …… / …… 

 - Vloeistoftype: …….
 - Vloeistofdebiet (l/s): …… 
 - Verdamper drukverliezen (kPa): …… 
 - Buitenluchttemperatuur ( °C): …… 
 -  Geluidsvermogenniveau bij vollast (dB(A)): …… 
 -  Geluidsvermogenniveau 's nachts* (dB(A)): …… 
 -  Koudemiddeltype: ………. (ODP …. / GWP ….)
 -  Koudemiddelinhoud: …….. kg,  teqCO2....(…. kg/kW)
 -  Afmetingen, lengt x diepte x hoogte (mm):  

…… x …… x …… 
 -  Unit bedrijfsgewicht: ….. kg

* Nachtelijk geluidsvermogenniveau wordt gegeven voor unit capaciteitbegrenzing 
50% capaciteit en 25 °C buitentemperatuur.

Unitconstructie
 - Frame van zwaar uitgevoerd gelakt gegalvaniseerd staal.
 - Schakelkast van gegalvaniseerd stalen omkasting met 

gemoffelde polyester poederlak (lichtgrijs, RAL7035).

Compressorassemblage
Volledig hermetisch scroll-type compressoren, elk 
voorzien van: 
 - Tweepolige elektromotor (direct online 400 V,  

2900 omw/min bij 50 Hz) gekoeld door het zuiggas en 
beschermd door interne temperatuuropnemers.

 - Initiële olievulling van synthetische polyolesterolie 
 - Ingebouwd oliepeilkijkglas
 - Elektrische carterverwarming tegen olieverdunning en 

koudemiddelmigratie
 - Elektronische overtemperatuur bescherming van de 

motor
 - Optionele softstarter voor minimale compressor 

opstartstroom met faseverliesbeveiliging.

Laag geluidsniveau en trillingsarm dankzij:
 - Flexibele trillingsdempers die de compressorassemblage 

scheiden van het unitchassis
 - Zuig- en persgasleidingen ontworpen om 

trillingsoverdracht naar het unitchassis te voorkomen
 - Optionele akoestische compressor omkasting, 

gemakkelijk te verwijderen met 1/4-slag bevestigingen.

Koeler
 - Asymmetrische hardgesoldeerde 

platenwarmtewisselaar, directe expansie
 - Ontwerp met ten minste twee onafhankelijke directe 

expansie koudemiddelcircuits.
 - Platenwarmtewisselaars van AISI 316L roestvast staal, 

hardgesoldeerd koperen type.
 - Warmtewisselaars thermisch geïsoleerd met 19 mm 

gesloten cel schuimisolatie met een maximum  
K factor van 0,28.

 - Voorzien van Victaulic-type vloeistofverbindingen
 - Koeler getest en geperst in overeenstemming met 

Europese richtlijn PED 97/23/EG.
 - Koeler drukverlies niet groter dan 45 kPa onder 

Eurovent-condities. Koeler met grotere drukverliezen 
uitgesloten.

 - Koeler voorzien van een in de fabriek gemonteerde 
elektronische stromingsbeveiliging.

Condensor
 - Luchtgekoelde Novation® microkanaal warmtewisselaar 

(MCHE). 
 - Batterijconstructie van nieuwe generatie zeer sterke 

aluminiumlegering in combinatie met een optionele 
corrosiebestendige coating.

 - Batterij met een reeks platte buizen met daarin 
meervoudige parallelle microstromingskanalen in lagen 
tussen de koudemiddelverdelers. 

 - Batterij met tweegangsopstelling. 
 - Batterijontwerp in V-vorm beschermt de batterij tegen 

hagelschade. Verticale batterijen zijn uitgesloten.
 - Geassembleerde condensorbatterijen zijn 100% op 

lekkage getest en op druk getest bij 45 bar.

Specificatiegids - 30RBP
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Ventilatoren
 -  Alle ventilatoren op de unit hebben een toerengeregeld 

aandrijving (met Greenspeed®-intelligentie) voor een 
hoger deellastrendement en lagere geluidsniveaus.

 - Alle ventilatoren hebben een automatische regeling 
(Greenspeed®-intelligentie) voor een hoger 
deellastrendement, winterbedrijf tot -20 °C 
buitenluchttemperatuur standaard, automatische 
ventilatortoerental aanpassing in geval van dichtslibbing ven 
de batterij, zwevende condensatiedruk, softstart ventilatoren 
voor een langere levensduur van de unit en zonder start/
stop-geluid voor geluidsgevoelige toepassingen. 

 -  Elke koudemiddelcircuit heeft een in de fabriek 
gemonteerde, onafhankelijke toerengeregelde 
aandrijving. Toerengeregelde aandrijvingen hebben  
IP 55-omkastingen en het CE-merkteken.

 - Condensorventilatoren hebben een minimale totale 
efficiëntie die hoger is dan de minimale vereiste 
efficiëntie om te voldoen aan de commissieverordening 
(EU) N°327/2011 die de implementering vormt van 
Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake een 
ecologisch ontwerp voor industriële ventilatoren.

 - Condensorventilatoren hebben een direct aangedreven 
9-bladig schoepenwiel van versterkte kunststof en zijn 
dus corrosiebestendig, axiaal type, statisch en dynamisch 
uitgebalanceerd.

 - Lucht wordt verticaal omhoog afgevoerd.
 - Ventilatoren zijn beschermd door gecoate stalen 

veiligheidsroosters.
 - Winterbedrijf tot -20 °C buitenluchttemperatuur is 

standaard.

Koudemiddel
 - HFK R410-A koudemiddel
 - Totale unit koudemiddelinhoud niet groter dan  

0,14 kg/kW koelvermogen bij Eurovent-condities.  
Units met grotere koudemiddelinhoud zijn uitgesloten.

Koudemiddelonderdelen
Onderdelen van het koudemiddelcircuit zijn:
 - Filterdroger met vervangbare kern
 - Kijkglas voor vochtindicatie
 - Elektronische expansiesysteem
 - Vloeistofleiding met service afsluiters
 - Complete bedrijfsvulling met koudemiddel R-410A en 

compressorolie.

Elektrische kenmerken
 - Unit werkt op 400 V, 3-fasen, 50 Hz +/-10% voeding 

zonder nul.
 - Stuurspanning geleverd door een in de fabriek 

gemonteerd transformator.
 - Unit wordt geleverd met een in de fabriek gemonteerde 

hoofdschakelaar, die ook werkt als elektrische 
onderbreker/isolator.

Pro-dialog+ regelingen, veiligheden en diagnose
Unitregeling met ten minste de volgende onderdelen:
 - Microprocessor met permanent geheugen
 - Voedingstransformator voor alle regelaars, relais,  

en regelonderdelen
 - Lcd-bedieningspaneel
 - Afstandsbediening via contact of CCN
 - Vervangbare regelprints
 - Druksensoren voor het meten van zuiggas- en 

persgasdrukken
 - Thermistors voor het meten van intrede- en 

uittredevloeistoftemperaturen van de koelmachine, 
buitenluchttemperatuur en koudemiddel 
zuiggastemperatuur

 - Programmeerbare stromingschakelaar of 
waterdrukopnemers beschermen tegen situaties met te 
weinig waterdebiet.

Kenmerken van de regeling
 - Automatisch lead/lag circuit
 - Regeling koudemiddelparameters (zuiggas superheat, 

condensatiedruk regeling)
 - Capaciteitsregeling op basis van uittrede (of intrede) 

koude vloeistoftemperatuur en gecompenseerd voor de 
veranderingssnelheid van de retourvloeistoftemperatuur

 - Uittrede of intrede koude vloeistoftemperatuur 
bijgesteld op buitenluchttemperatuur, gekoeld water 
verschiltemperatuur or via een 0-10 V signaal

 - Mogelijkheid voor een dubbel setpoint voor de uittrede 
gekoeldwater temperatuur dat wordt geactiveerd door 
een contact sluitsignaal van buitenaf of door de 
ingebouwde tijdklok

 - Koude vloeistoftemperatuur daalsnelheid bij opstarten 
instelbaar van 0,11 °C tot 1,1 °C per minuut om te grote 
vraagpieken bij opstarten te voorkomen

 - Programmeerbaar zevendaags tijdschema.  
Tot 14 vakantieperiodedefinities

 - Nachtelijke geluidsbeheersing door capaciteitbegrenzing 
en ventilatortoerentalregeling voor het verlagen van de 
geluidsproductie van de machine via een door de 
gebruiker gedefinieerd schema

 - Bedrijfstijdegalisatie van compressoren en pompen
 - Capaciteitbegrenzing regeling (configureerbaar van 0% 

tot 100%) geactiveerd door het van buitenaf sluiten van 
een contact

 - Systeem uitschakeling vanop afstand
 - Uitgangen voor alarmen en informatie
 - Het handboek voor de Montage, Inbedrijfstelling en 

Onderhoud en de lijst met reserveonderdelen van de 
machine moeten in elektronisch formaat beschikbaar en 
gemakkelijk toegankelijk zijn door een laptop aan te 
sluiten op het bedieningspaneel

 - Gekoeldwaterpomp start/stop regeling
 - Elektronische berekening van waterdebiet en externe 

statische druk
 - Elektronische instelling van het waterpomp toerental en 

het waterdebiet (unit voorzien van variabel toerental 
pomp hydromodule)

 - Start/Stop commando van externe waterpomp (up to 2)
 - Toerengeregeld commando van een externe waterlus 

pomp door 0-10 V signaal
 - Bescherming tegen lage buitenluchttemperatuur door 

inschakeling van verwarmingselementen van koeler en 
watersysteem (optioneel)

 - Periodiek pomp opstarten om pompafdichtingen in 
goede staat te houden buiten het gebruiksseizoen.

Pro-Dialog+ bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevat standaard en 
gebruikersinterface met:
 -  Weergave in meerdere talen (Engels, Frans, Duits, 

Nederlands, Italiaans, Spaans of Portugees)
 - Status aflezen van alle interne waarden zoals drukken 

en temperaturen
 - Actueel bedrijfstype en regelpunt
 - Elektronische aflezing van waterdebiet en externe 

statische druk
 - Unit configuratie
 - Configuratie van ingebouwd schakelprogramma
 - Drie toegangsniveaus: Standaard, Gebruiker en Service
 - Tekstgebaseerde alarm, diagnose en alarmgeschiedenis 

berichten
 - Rode en groene leds voor snelle statuscontrole.

Bedieningspaneel met achtergrondverlichting en 
contrastregeling voor een goede leesbaarheid in de zon of 
's nachts.
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Storing zoeken
Unitregeling geeft de volgende informatie over de 
diagnose van storingen:
 -  Compressor uitschakeling
 - Bescherming tegen lekkage
 - Klein vloeistofdebiet
 - Koeler vorstbeveiliging
 - Thermistor en drukopnemer storing
 - Intrede en uittrede vloeistoftemperatuur
 - Verdamper en condensor druk
 - Aantal starts en draaiuren van de koelmachine
 - Aantal starts en draaiuren van de compressor
 - Aantal starts en draaiuren van de ventilator
 - Aantal starts en draaiuren van de pomp
 - Snelle test voor het controleren van de werking van elke 

schakelaar, ventilator, pomp en compressor voordat de 
koemachine wordt gestart. De diagnose biedt de 
mogelijkheid om een lijst van 10 actueel actieve alarmen 
te zien met een duidelijke beschrijving van de 
bijzonderheden van het alarm. 

 - In twee alarmgeschiedenisbuffers kan de gebruiker 
tenminste 50 alarmgebeurtenissen opslaan met een 
duidelijke beschrijving, met tijd en datum van het begin 
van de gebeurtenis. Een alarmgeschiedenis is bestemd 
voor algemene alarmen, terwijl het andere alleen grote 
storingen weergeeft.

 - De software van het regelsysteem kan worden 
geüpgraded zonder dat hardware modules vervangen 
moeten worden.

Veiligheden
De unit is voorzien van thermistors/drukopnemers en alle 
controlevoorzieningen om tegen het volgende te 
beschermen:
 - Omgekeerde draairichting of verkeerde elektrische 

aansluiting
 - Lage gekoelde vloeistoftemperatuur
 - Thermische overbelasting
 - Hoge druk (softwarematige controle + drukcontact)  

via software zodat geen mechanische bescherming door 
het openen van de manometer nodig is

 - Lage zuigdruk
 - Elektrische overbelasting
 - Faseverlies
 - Laagspanning storing voedingsspanning
 - Klein waterdebiet.

Bedrijfskenmerken
De unit kan starten en werken bij 
buitenluchttemperaturen van -20 °C tot 48 °C.
De unit kan opstarten met een intrede 
vloeistoftemperatuur van 40 °C naar de koelmachine.

Elektrische kenmerken
 - De unit wordt geleverd met een aan/uit hoofdschakelaar 

zonder zekering.
 - Eén hoofdstroomaansluiting
 - De unit werkt op 3-fasen met de spanning die in het 

apparatuuroverzicht staat.
 - Regelpunten zijn toegankelijk door middel van en 

klemmenstrook.
 - De unit wordt geleverd met in de fabriek gemonteerde 

bedrading voor de regeling en hoofdstroomvoeding.

Gekoeld watercircuit
Het gekoeld watercircuit heeft een maximale nominale 
werkdruk van 10 bar. Units met een optioneel 
pomppakket hebben een maximale nominale werkdruk 
van 4 bar.

Opties
Indien gewenst kunnen de volgende opties op de unit 
worden gemonteerd.

Hydromodule
 - De hydromodule is geïntegreerd in het koelmachinechassis 

zonder de afmetingen ervan te vergroten en omvat de 
volgende elementen: gemakkelijk te verwijderen filter, 
waterpomp met driefasemotor, accurate en betrouwbare 
elektronische waterdebietregeling (geen stromingsbeveiliging 
met peddel), overdrukklep gekalibreerd op 4 bar. 
Elektronische aflezing van waterdebiet en externe statische 
druk via het operator bedieningspaneel. Extra druk/
temperatuuraansluitingen (2) in de fabriek gemonteerd 
voor het meten van het drukverschil over de hydromodule.

 - Vanaf 1 januari 2015 moet de waterpomp voldoen aan 
de commissieverordening (EU) N°547/2012 die de 
implementering vormt van Richtlijn 2009/125/EG 
betreffende de eisen inzake een ecologisch ontwerp.

 - De pompmotoren zijn geheel ingesloten met een enkel 
toerental, 3-fasen typen met levenslang gesmeerde 
lagers en isolatie klasse F. De pompmotoren voldoen 
aan efficiëntieniveau IE3.

 - Elke pomp is 100% in de fabriek getest volgens de 
hydraulische normen.

 - De pomp is beschermd tegen cavitatie via elektronisch 
drukregeling bij de pompintrede.

 - Pomphuis van gietijzer met kataforesecoating.
 - De rotor is van AISI 316L roestvast staal met 

lasertechnologie gelast.
 - Keuze uit 6 hydromodules:

 - Hogedruk hydromodule met 1 pomp
 - Hogedruk hydromodule met 2 pompen
 - Lagedruk hydromodule met 1 pomp
 - Lagedruk hydromodule met 2 pompen
 - Hogedruk hydromodule met 1 pomp met variabel 

toerental
 - Hogedruk hydromodule met 2 pompen met variabel 

toerental
 - De hydromodules met twee pompen hebben twee 

onafhankelijke elektromotoren en twee onafhankelijke 
rotors voor een betrouwbare werking

 - Filter met gietijzeren frame met 1,2 mm gaasfilter
 - De waterleidingen zijn beschermd tegen corrosie en 

voorzien van aftapkranen en ontluchtingsnippels. 
 - De leidingen en de waterpomp zijn volledig geïsoleerd 

om condensatie te voorkomen (pompisolatie met 
polyurethaanschuim en gelakt stalen omkasting). 

 - Vorstbescherming tot -20 °C door optioneel elektrische 
verwarmingselement (24 volt) en de waterpomp wordt 
automatische gestart door de veiligheidslogica van de 
regelaar als er risico van bevriezing is.

 - De externe verbindingen zijn Victaulic-verbindingen. 

Aanvullende specificaties voor hydromodules met 
variabele toerental pomp 

 - Hydromodule met een variabele toerental pomp 
voorzien van een VFD (variabele frequentieregelaar) 
om energie te besparen. 

 - Hydromodule met twee variabele toerental pompen 
voorzien van twee VFD's (variabele frequentieregelaar) 
voor volledige redundantie en om energie te besparen. 

 - VFD-regelaar tezamen met Greenspeed® intelligentie 
variëren het toerental van de pompmotor speed in het 
frequentiebereik van 30 tot 50 Hz. 

 - Nominaal waterdebiet van de unit bereikt door 
elektronische instelling van het pomptoerental om 
energiebesparingen te bereiken. Gebruik van een 
regelklep voor het instellen van het nominale 
waterdebiet is niet toegestaan.

 - De regeling van het waterdebiet kan zijn op basis van 
het compressorgebruik, constant drukverschil of 
constant temperatuurverschil in het systeem.
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Vorstbeveiliging koeler
Verwarmingselementen beschermen de koeler en 
waterleidingen tegen bevriezen bij een 
buitenluchttemperatuur tussen 0 °C en -20 °C.

Vorstbeveiliging koeler en hydromodule
Verwarmingselementen beschermen de koeler en 
waterleidingen en de hydromodule tegen bevriezen bij 
een buitenluchttemperatuur tussen 0 °C en -20 °C.

Expansievat
Expansievat geleverd met de hydromodule beschermen 
gesloten watersystemen tegen te hoge druk.

Aansluitpijpen geschikt om te lassen
Victaulic-verbindingsadapter voor gemakkelijke 
aansluiting van de waterleidingen.

Laag geluidsniveau
Esthetische en geluidsabsorberende compressor 
omkasting verlaagt het geluidsniveau met 1 tot 2 dB(A).

Zeer laag geluidsniveau
Esthetische en geluidsabsorberende compressor 
omkasting in combinatie met laag toerental ventilatoren 
verlagen het geluidsniveau met 6 tot 7 dB(A).

Compressor persgasafsluiters
Afsluiters op de compressor zuiggas- en persgasleidingen 
voor eenvoudiger onderhoud (mogelijkheid om het 
koudemiddel op te slaan in de koeler of condensor tijdens 
onderhoud).

Compressor zuiggas-en persgasafsluiters
Afsluiters op de compressor persgasleiding voor 
eenvoudiger onderhoud (mogelijkheid om het 
koudemiddel op te slaan in de condensor tijdens 
onderhoud).

Afdekpanelen
Afdekpanelen aan elk einde van de batterij voor betere 
esthetiek en om de batterij en leidingen te beschermen 
tegen beschadigingen.

Roosters en afdekpanelen
Metalen roosters aan de 4 zijden van de unit, plus 
afdekpanelen aan elk einde van de batterij om de 
binnenkant van de unit te beschermen, voor betere 
esthetiek en om de batterij en leidingen te beschermen 
tegen beschadigingen.

Gedeeltelijk warmteterugwinning
Unit met een desuperheater op elk koudemiddel- 
circuit voor een vrije hoge temperatuur heet water 
productie tegelijk met gekoeld water productie

Hoge statische opvoerhoogte
Bij units met variabele toerental ventilatoren met hoge 
statische opvoerdruk (maximum 200 Pa), heeft elke 
ventilator een aansluitflens voor de aansluiting op het 
kanaalsysteem.

Enviro-Shield® anti-corrosiebescherming
 - Enviro-Shield® bescherm microkanaal batterijen tegen 

allerlei corrosieve atmosferen. Enviro-Shield is een 
conversiecoating op nanoschaal, 100-200 nm dik, die het 
gehele oppervlak van de batterij gelijkmatig bedekt. 
Niet-conversiecoatings zijn niet toegestaan.

 - Het coatingproces omvat onderdompeling in een 
coatingbad. De coating wordt via een katalytische 
conversie opgebracht waarbij het aluminiumoppervlak 
voor een deel wordt omgezet in een coating welke één 
geheel vormt met de batterij. Volledige onderdompeling 
garandeert een 100% coating van het oppervlak met 
een continue en gelijkmatige film. Spuitcoating is niet 
toegestaan.

 - De coating vormt ''en geheel met de MCHE, schilfert 
niet en laat niet los dankzij een krasbestendigheid 
volgens klasse 5B van ASTM D3359.  

 - De dunne coating geeft geen verandering in 
warmteoverdracht of luchtdebiet volgens ARI 410.

 - Enviro-Shield® gebruikt corrosieremmers die 
omgevings- of mechanische beschadiging actief 
tegenhouden.  De corrosiebestendigheid van gecoate 
microkanaal batterijen wordt gegarandeerd via testen in 
niet minder dan 4000 uur constant neutrale zoutnevel 
volgens ASTM B117.

Super Enviro-Shield® anti-corrosiebescherming
 - Super Enviro-Shield® gecoate aluminium microkanaal 

batterijen hebben een flexibele epoxypolymeercoating 
die gelijkmatig is aangebracht op alle uitwendige 
oppervlakken van de batterij, zonder materiaalbruggen 
tussen de lamellen of uitblaasschoepen.  Super Enviro-
Shield batterijen bieden een superieure bescherming in 
zwaarste omgevingen. 

 - Het coatingproces is een elektrocoatingproces met 
onderdompeling in een coatingbad een definitieve 
UV-bescherming topcoating om de afwerking te 
bescherming tegen veroudering door ultraviolette stralen 
en de duurzaamheid van de coating en levensduur te 
verbeteren. Spuitcoating en niet-elektrische 
coatingprocessen zijn niet toegestaan.

 - Het coatingproces garandeert een complete inkapseling 
van de batterij en van alle blootgestelde lamelranden. 
Super Enviro-Shield® coating heeft een uniforme dikte 
van 20 tot 40 µm met een toplaag met een droge 
filmdikte van 25 tot 50 µm op alle uitwendige 
batterijoppervlakken en lamelranden.

 - De coating geeft een minimale verandering in 
warmteoverdracht of luchtdebiet (< 1%) volgens  
ARI 410.

 - Super Enviro-Shield® gecoate batterijen hebben 
superieure hardheidskenmerken van 2H volgens  
ASTM D3363 en een krasbestendigheid van 4B-5B 
klasse van ASTM D3359. Slagweerstand tot 100 in./lb 
(ASTM D2794).

 - De corrosiebestendigheid van gecoate microkanaal 
batterijen wordt gegarandeerd via testen in niet minder 
dan 6000 uur constant neutrale zoutnevel volgens  
ASTM B117.

Softstarter
Elektronische starter op elke compressor beperkt de 
aanloopstroom.

Arbeidsfactorcorrectie (PFC)
Ingebouwde extra condensatoren zorgen voor een 
arbeidsfactor (Cos phi) van 0,95 bij vollast.
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Master/slave bedrijf
 - Twee units verbonden via CCN werken samen om de 

systeemwatertemperatuur te garanderen.
 - De master-unit regelt de werking van beide 

koelmachines.
 - Maximaal 5 mogelijke waterlus configuraties (parallel, 

gemeenschappelijke of eigen pompen, in serie, enz.).
 - Drie balanstypes: uitgeschakeld, alleen bij storing, 

afhankelijk van aantal draaiuren.
 - Gemeenschappelijk pompbeheer (externe pomp en 

units met alleen stromingschakelaar) of eigen 
pompbeheer (interne pomp kan gebruikt worden).

Energie Management Module 
Afsluiters op de compressor zuiggas- en persgasleidingen 
voor eenvoudiger onderhoud (mogelijkheid om het 
koudemiddel op te slaan in de koeler of condensor tijdens 
onderhoud).
Communicatieprint met extra ingangen/uitgangen
 - Ingangscontacten:

 - Setpoint opnieuw instellen op basis van 
ruimteluchttemperatuuropnemer (10 kohm) of door 
een 4 tot 20 mA signaal

 - Tijdschema overbrugging
 - Eind van ijsproductie (ijsopslag)
 - Een aanvullende capaciteitbegrenzing spanningsvrije 

ingang
 - Capaciteitsbegrenzing door 0-10 V signaal.

 - Uitgangscontacten:
 - Momentane koelmachine capaciteit door 0-10 V 

signaal
 - Waarschuwingsindicator
 - Complete uitschakeling door een koelmachinedefect
 - Ketel aan/uit commando in winterseizoen 

(verwarmingsbedrijf door changeover of handmatige 
configuratie).

CCN - JBus gateway
Unit wordt geleverd met in de fabriek gemonteerde 
tweerichting communicatieprint als interface tussen de 
unit en een JBUS-LAN (JBUS, ModBUS). 
Programmering op het werk is mogelijk voor 
aanpassingen.

CCN - Lon gateway
Unit wordt geleverd met in de fabriek gemonteerde 
tweerichting communicatieprint als interface tussen de 
unit en een LonWorks®-LAN (LON, d.w.z. LonWorks 
FT-10A ANSI/ EIA-709.1). Programmering op het werk is 
vereist.

Elektrisch stopcontact
 -  230 V/0,8 A AC voeding met stopcontact voor een 

laptop.

Touch Pilot regeling
De Touch Pilot-regeling biedt een regeling met 
geavanceerde communicatietechnologie over Ethernet 
(IP), gebruiksvriendelijke en intuïtief bedieningspaneel 
met 5” kleuren touch screen.

Geavanceerde kenmerken van de regeling
 - Webconnectiviteit
 - Snelle BACnet IP-connectiviteit (met BACnet®  

IP-communicatieoptie)
 - Draadloze IP-connectiviteit (met Carrier Connect  

optie - leverbaar in 2014)
 - Energiemonitoring en trendingmogelijkheden  

(met elektrische energiemeter optie)
 - Alarmnotificatie via e-mails
 - Trendingmogelijkheid (weergave alleen via 

webbrowser).

Touch Pilot, 5 bedieningspaneel
 - Modern en intuïtief 5"-kleurenscherm
 - Aanraking met vinger of pen
 - Alle lokale interactie toegankelijk (snelle test, start/stop, 

bedrijfstype, enz.)
 - Trendingweergave
 - Schematisch overzicht met actuele bedrijfsstatus en 

fysieke waarden
 - Ondersteuning van acht unicode-talen waaronder 

Chinees
 - Mogelijkheid aangepaste vertaling te laden
 - Bedieningspaneel toegankelijk via webbrowser.

BACnet/IP-gateway (alleen compatibiliteit met Touch 
Pilot-regeling)

Unit wordt geleverd met in de fabriek gemonteerde 
twee-directionele communicatie met hoge snelheid met 
behulp van BACnet via Ethernet-netwerk (IP). Deze 
optie maakt integratie van de unit mogelijk met een 
BACnet-gebouwautomatiseringssysteem dat Internet 
Protocol gebruikt.  Deze nieuwe generatie BACnet 
IP-communicatie maakt hoge snelheid communicatie 
mogelijk met gebouwbeheerssystemen, met onbeperkt 
lezen/schrijven van regelpunten en gebruikt 
gestandaardiseerde alarmcodes zoals vastgelegd in het 
BACnet-protocol. Programmering op het werk is 
misschien vereist.

Opmerking: de 30RBM-specificatiegids is ook verkrijgbaar. Neem contact op met uw Carrier-vertegenwoordiger voor meer 
informatie.



Ordernr.: 93538-20, 02.2016. Vervangt ordernr.: 93538-20, 10.2015. Geproduceerd door: Carrier SCS, Montluel, France.
Wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in de Europese Unie.


