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* Rigging and installation VTL
* Operating and maintenance
instructions
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Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machine
volgens EG-Machinerichtlijn 2006/42/EC

Bijlage II.1. B

Fabrikant:

Adres:

Toegepaste garmoniseerde
normen:

BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV

INDUSTRIEPARK – ZONE A

B – 2220 HEIST OP DEN BERG

BELGIË

EN ISO 12100
EN ISO 13857
EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3, EN ISO 14122-4

ISO 9001:2008Andere toegepaste normen:

De relevante technische documenten, overeenkomstige bijlage VII.B zijn opgesteld door Baltimore Aircoil
International nv als gemachtigde voor het samenstellen.
Een overzicht van de toegepaste en vervulde essentiële eisen is opgenomen in het technische
documentatiepakket.
Bij bezoek met gegronde redenen van de nationale autoriteiten houdt Baltimore Aircoil International nv de
relevante informatie over deze niet voltooide machine ter inzage beschikbaar.
Het toestel mag slechts in gebruik worden genomen nadat de machine waarin dit toestel wordt ingebouwd in
overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn is verklaard.

Heist-Op-Den-Berg,

16/06/2016

Ronny Cannaerts
Director of Manufacturing

De volgende essentiële richtlijnen van de machinerichtlijn (2006/42/EC) zijn toegepast en vervuld:1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.8.1; 1.3.8.2; 1.4.1; 1.4.2.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8;

1.5.9; 1.5.13; 1.5.15; 1.5.16; 1.6.1; 1.6.2; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4; 1.7.4.2; 1.7.4.3

Toestel:

Serienummer (s):

Open koeltoren /
(1) VTL-E_076-J/X R

H1606151 01



R_VLv08 NL
RICHTLIJNEN VOOR
OPSTELLING EN ONDERHOUD
VTL-E Koeltorens
VFL Koeltoren met gesloten kringloop
VCL Verdampingscondensor

BAC-apparatuur moet opgesteld en geïnstalleerd worden
zoals aangegeven in deze instructies.
Alvorens met het opstellen en installeren te beginnen,
moeten deze richtlijnen grondig doorgenomen worden om
het betrokken personeel vertrouwd te maken met de te
volgen procedures, en om zeker te zijn dat alle nodige
gereedschappen op de werf beschikbaar zijn.

Zorg ervoor dat u een kopie van de maattekening van het
toestel ter beschikking heeft als leidraad. Neem contact
op met uw lokale BAC Balticare-vertegenwoordiger als u
geen kopie van deze tekening bezit of wanneer u
bijkomende inlichtingen over dit toestel nodig heeft. Zijn
naam en telefoonnummer vindt u op de BAC-website:
www.BaltimoreAircoil.eu. Het model en serienummer van
het apparaat vindt u op het typeplaatje van het toestel.
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ALGEMENE INFORMATIE
Deze instructies verwijzen uitsluitend naar de montage van het

toestel. Om een goede werking te garanderen, is een correcte
installatie van het toestel in de algemene apparatuur onontbeerlijk.
Voor een goede technische installaties en toepassingspraktijken
voor opstelling, nivellering, aansluitingen van leidingen enz. kunt u
terecht op onze website: http://www.baltimoreaircoil.eu/
knowledge-center/application-information.

BAC-koelapparatuur is in de fabriek samengebouwd om een

uniforme kwaliteit te waarborgen en montagewerkzaamheden tot
een minimum te beperken.
De VL-modellen worden verzonden in één geheel. 
De afmetingen en het gewicht van een specifiek toestel of een
bepaalde sectie staan op de maattekening.

!
Bedek apparaten met pvc druppelvangers of vulpaketten niet 

met een plastic zeil of folie. Temperatuurverhoging door 
zonnestralen kan het vulpakket of druppelvangers vervormen.

Wanneer het toestel op de werf wordt geleverd, moet u alvorens de

leveringsbon te ondertekenen grondig nazien of al het vereiste
materiaal aanwezig en onbeschadigd is.
Volgende onderdelen moeten worden geïnspecteerd:

- Riemen en riemschijven
- Lagers
- Lagerondersteuningen
- Ventilatormotoren
- Ventilatoren en -assen
- Vulpakketoppervlak (VTL-E)
- Batterijen (VFL, VCL)
- Waterverdeelsysteem
- Filters
- Vlotterkraan
- Sproeipomp (VFL, VCL)
- Druppelvangers
- Inwendige oppervlakken
- Uitwendige oppervlakken
- Verschillende onderdelen

De controlelijst zit in een omslag in een nagelvrije houten krat of
plastiek box die in de ondersectie is geplaatst. De toegangsdeuren/
-luiken kunnen om veiligheidsredenen vastgemaakt zijn. De
onderstaande tabel geeft aan welke sleutel u nodig hebt om die
open te maken. 

In de nagelvrije houten krat/plastiek box zitten ook diverse
onderdelen zoals dichtingen, montagebenodigdheden en
hulpstukken. 

!
Verwijder altijd alle onderdelen uit het bekkengedeelte alvorens 

het toestel samen te bouwen.

De kleine hulpstukken en onderdelen zitten in een plastic container.
Deze bevindt zich binnenin in het onderste gedeelte van het toestel.
Als een plastic container wordt gebruikt, is deze door middel van
een kabelbinder op de suppletieklep bevestigd.

Als verwarmingselementen afzonderlijk worden getransporteerd,
zijn ze in plastic gewikkeld en bevestigd op de filter

 1. 1. Verwarmingselement

Controleer het gewicht van elke sectie op de maattekening van het

toestel alvorens BAC-koelapparatuur samen te bouwen.

Deze gewichtsaanduidingen zijn enkel benaderend en dienen

bevestigd te worden door het toestel te wegen alvorens
hijswerkzaamheden aan te vatten indien het
hijsvermogen weinig veiligheidsmarge biedt.

!
Voordat u het toestel ophijst, moet u dit nazien om zeker te zijn 

dat er geen water, sneeuw, ijs of afval aanwezig is in het 
waterbekken of elders in het toestel. De opeenhoping van 

dergelijke stoffen kan het hijsgewicht van het apparaat sterk 
doen toenemen.

Het toestel moet stevig op zijn plaats verankerd worden.

U vindt de aanbevolen ondersteuningswijze en de plaats van de
bevestigingsopeningen op de maattekening. Verankeringsbouten
zijn niet bijgeleverd en moeten apart aangeschaft worden.

Over techniek en toepassingspraktijken

Verzending

Controle vóór de opstelling

Sleutel om toegangsdeur open te 
maken

Sleutel om toegangsluik open te 
maken

17 mm N.v.t.

Tabel 1: Benodigde sleutels om toegangsdeur/-luik open te maken

Gewicht

Verankering

Figuur 1: Plaats van kleine hulpstukken en onderdelen

Figuur 2: Plaats van verwarmingselement indien afzonderlijk 
getransporteerd.
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ALGEMENE INFORMATIE
In de bodemflens van de ondersectie zijn openingen aangebracht
voor bouten van 20 mm om het toestel vast te maken aan de
steunbalken.

Voor een goede bediening en eenvoudige leidingaansluiting moet

het toestel horizontaal worden opgesteld.
Dat geldt vooral voor koeltorens met gesloten kringloop die over de
volledige lengte en breedte van het toestel horizontaal moeten
opgesteld zijn met een tolerantie van 0,5 mm/m. Dit om het
leeglopen van de batterij te verzekeren voor bescherming tegen
bevriezing (zie Vorstbeveiliging). Ook de ondersteuningsprofielen
moeten horizontaal opgesteld worden omdat er geen spieën/
onderlegplaatjes tussen het bekkengedeelte en de steunprofielen
van het toestel geplaatst mogen worden.

Alle externe leidingen van BAC-koelapparatuur moet afzonderlijk

worden ondersteund. Als de apparatuur op trillingsdempende rails
of veren gemonteerd wordt, moet u compensatoren in de leidingen
opnemen om te vermijden dat trillingen door extern leidingwerk
worden overgebracht.
De dimensionering van de aanzuigleiding moet gebeuren volgens
de regels van de kunst, waarbij voor grotere debieten grotere
leidingdiameters vereist kunnen zijn dan de uitlaataansluiting van
de koeltoren. In dergelijke gevallen moeten adapterstukken worden
geïnstalleerd.

Warmverzinkte batterijen van BAC-condensors en koeltorens met

gesloten kringloop worden vóór het transport in de fabriek met een
inert gas onder lage druk gevuld voor een optimale bescherming
tegen corrosie. Het verdient aanbeveling de overdruk om de zes
maanden te controleren (een manometer aansluiten op de klep).
Ter plaatse moet de druk worden afgelaten uit de batterij. Verwijder
eerst de plug voor de drukaflaatklep wordt geopend.
Vervolgens moeten de aansluitingen op 1 cm van het uiteinde
doorgesneden worden. Bescherm de eenheid tijdens het snijden
met een geschikt materiaal tegen vonken.
In geval van aansluitingen met schroefdraad, moet u die
schoonmaken voordat u de aansluiting op het leidingwerk bevestigt.
Vervolgens moeten aansluitingen zonder schroefdraad ter plaatse
worden afgeschuind voor ze kunnen worden gelast.
Als de batterij niet meer beschermd wordt door het inerte gas,
moeten ter plaatse de nodige maatregelen worden getroffen.

Nota: Roestvrijstalen batterijen worden geleverd met aansluitingen die
afgesloten zijn met een dop.

 1. Gesloten drukaflaatklep van bovenste batterijaansluiting
 2. Na vrijlating van het inerte gas onder lage druk de batterijaansluiting 

hier doorsnijden.

Horizontaal stellen

Verbindingsleidingen

Batterijaansluitingen

Figuur 3: Bovenste batterijaansluiting met drukaflaatklep op koeltorens 
met gesloten kringloop met  aansluitingen groter dan ND100 en op 

condensors.

Figuur 4: Bovenste batterijaansluitng met drukaflaatklep op koeltorens 
met gesloten kringloop met aansluitingen tot ND100.

Figuur 5: Onderste afgesloten batterijaansluiting op koeltorens met 
gesloten kringloop met aansluitingen groter dan ND100 en op 

condensoren.
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ALGEMENE INFORMATIE
De installateur van BAC-condensors en koeltorens met gesloten

kringloop moet een gepaste systeemontluchting uitvoeren, om de
lucht uit de batterijen te verwijderen, voordat het systeem wordt
ingeschakeld. Binnengedrongen lucht kan de vrije afvoer van
koelmiddel verhinderen en de warmtecapaciteit verminderen. Alle
(door derden geïnstalleerde) aansluitingen moeten op lekdichtheid
getest zijn. Om te controleren dat er zich geen niet-condenseerbare
gassen in het koelsysteem bevinden, volgt u de aanwijzingen in het
BAC Application Handbook – EU-editie, sectie 'Condenser
Engineering Guidelines' –   pagina 51. (http://
www.baltimoreaircoil.eu/sites/BAC/files/
BAC_Application_Handbook_EU-EDV.pdf)

De apparaten dienen door mechanische of operationele methoden

beschermd te worden tegen schade en/of verminderde capaciteit
als gevolg van mogelijke bevriezing. Raadpleeg het product- en
toepassingshandboek van BAC of neem contact op met uw lokale
BAC Balticare-vertegenwoordiger voor mogelijke
beschermingsalternatieven.

Op alle open koeltorenmodellen en op alle toestellen die werken

met een afzonderlijk waterbekken, moet u een spuileiding met klep
installeren tussen de afvoerleiding van de circulatiepomp en een
geschikte leegloop. Plaats de spuileiding in een sectie van de
afvoerleiding die kan leeglopen wanneer de pomp is uitgeschakeld.
Koeltorens met gesloten kringloop of condensors met een in de
fabriek geïnstalleerde circulatiepomp zijn standaard voorzien van
een spuileiding met klep.
Tijdens de werking van het toestel moet de spuiklep altijd geopend
zijn, tenzij de spuihoeveelheid automatisch wordt geregeld door een
waterbehandelingssysteem.

Alle elektrische, mechanische en draaiende apparatuur betekent

een potentieel gevaar voor iedereen die niet vertrouwd is met het
ontwerp, de bouwwijze en de werking. Neem daarom gepaste
veiligheidsmaatregelen (met inbegrip van beveiligde omheiningen)
om lichamelijk letsel, verwonding e.d. te voorkomen en om
beschadiging van de apparatuur, aangesloten systemen en
omgeving te vermijden.
Neem in geval van twijfel over veiligheid en gepaste hijs-, installatie-
, bedienings- of onderhoudsprocedures contact op met de fabrikant
of diens vertegenwoordiger voor advies.
Denk eraan dat bij het werken aan apparatuur die in bedrijf is
sommige onderdelen een hoge temperatuur kunnen hebben.
Werken op verhogingen moeten extra voorzichtig worden uitgevoerd
om ongelukken te voorkomen.

BEVOEGD PERSONEEL
Deze apparatuur mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en
hersteld door daartoe bevoegd en opgeleid personeel. Dit personeel
moet perfect vertrouwd zijn met de apparatuur, de bijbehorende
systemen en bedieningselementen alsook met de procedures die in
deze en andere relevante handleidingen aan bod komen. Het is van
belang voorzichtig te blijven, de juiste procedures en
gereedschappen te gebruiken bij het behandelen, opheffen,
installeren, bedienen en repareren van deze apparatuur om elk
gevaar voor persoonlijk letsel of beschadiging van de omgeving te
vermijden.

MECHANISCHE VEILIGHEID
De mechanische veiligheid van de apparatuur voldoet aan de
vereisten van de Europese richtlijn voor machines. Afhankelijk van
de plaatselijke vereisten kan het ook nodig zijn om bijvoorbeeld
bodemroosters, ladders, veiligheidskooien, trappen,
toegangsplatforms, leuningen en stootweringen aan te brengen
voor de veiligheid en het onderhoudscomfort van de bevoegde
onderhouds- en servicetechniekers. Dit toestel mag nooit worden
bediend zonder dat alle ventilatorroosters, toegangspanelen en -
luiken op hun plaats gemonteerd zijn.
Wanneer het toestel werkt met een variabele frequentieregelaar
voor de ventilator moeten de nodige voorzorgsmaatregelen
genomen worden om te voorkomen dat de ventilator op of bij het
«kritische toerental» draait. Raadpleeg voor meer informatie uw
plaatselijke BAC Balticare-vertegenwoordiger.

ELECTRIKTRISCHE VEILIGHEID
Elke ventilator- en pompmotor van deze apparatuur moet
gemonteerd worden met een vergrendelbare veiligheidsschakelaar
op een goed zichtbare plaats. Verbreek altijd eerst de verbinding
met de elektrische voeding van ventilator- en pompmotoren,
elektrische verwarmingselementen e.d. alvorens onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit te voeren op of in de buurt van
ventilatoren, motoren, aandrijfsystemen of in het toestel zelf.

HIJSEN

!
Wanneer de voorgeschreven hijspunten niet worden gebruikt, 

kan de last vallen, met ernstige letsels, dodelijke ongevallen en/
of materiële schade tot gevolg. De hijsbewerkingen moeten 

worden uitgevoerd door gekwalificeerde takellui overeenkomstig 
de door BAC gepubliceerde hijsvoorschriften en algemeen 

aanvaarde hijspraktijken. Het gebruik van bijkomende 
veiligheidskabels kan ook vereist zijn als dit door de 

hijsomstandigheden wordt voorgeschreven, zoals bepaald door 
de aannemer van de hijswerken.

Ontluchtingsvereisten

Vorstbescherming

Installeren van de spuileiding

Figuur 6: Onderste afgesloten batterijaansluiting op koeltorens met 
gesloten kringloop met aansluitingen tot ND100.

Veiligheidsvoorschriften
4
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ALGEMENE INFORMATIE
PLAATSING
De koelapparatuur moet zo ver mogelijk uit de buurt van bewoonde
ruimten, openstaande vensters of luchtinlaatopeningen van
gebouwen worden opgesteld.

!
Bij de plaatsing en opstelling van elk toestel moet erop gelet 

worden dat de uitlaatlucht van de koeltoren niet kan 
terechtkomen in het ventilatiesysteem van het gebouw zelf of 

van naburige gebouwen.

Nota: Voor uitvoerige richtlijnen in verband met de opstelling van BAC-
apparatuur raadpleegt u de Europese versie van het BAC “Application
Handbook – EU-Edition” op de BAC-website www.baltimoreaircoil.eu of neemt
u contact op met uw lokale BAC Balticare-vertegenwoordiger.

LOKALE VOORSCHRIFTEN
Het kan zijn dat lokale voorschriften van toepassing zijn op de
installatie en bediening van koelsystemen, bijvoorbeeld het
opstellen van risicoanalyses. Volg altijd de plaatselijke wet- en
regelgeving stipt op.

Raadpleeg de garantiebeperking die geldt voor en van kracht is op

het ogenblik dat deze producten worden verkocht/gekocht.

Garanties
5
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OPSTELLING
1. Een toestel dat in meerdere secties wordt geleverd, mag u niet

samenbouwen alvorens dit op te hijsen omdat de hijsogen niet
berekend zijn op het gewicht van het samengebouwde geheel.

2. Gebruik over de volledige breedte van de sectie
spreidingsbalken tussen de hijskabels om de sectie niet te
beschadigen. 
Voor langere hijsafstanden of waar een gevaarlijke situatie kan
ontstaan, moeten de hijsogen om veiligheidsredenen gebruikt
worden samen met veiligheidskabels onder het toestel.

3. Alle secties zijn voorzien van hijsogen. In de volgende tabellen
staat de aanbevolen opstellingsmethode voor elke sectie van
een toestel.

4. Voor asymmetrische werkbelasting: verkort de veiligheidskabels
aan één einde zodat de behuizing nagenoeg horizontaal is. 

Plaatsingsmethode VL-toestellen
1. Spreidingsbalk; 2.Hijsoog; 3. Veiligheidskabels; 4. Lengte spreidingsbalk.

1
 Mogelijke uitblaasaccessoires zijn: afsluitklep, conische afvoerkap, 

geluiddemping. 

·
1

 Mogelijke uitblaasaccessoires zijn:  pluimverminderings-
batterij, afsluitklep, conische afvoerkap, geluiddemping.  

1
 Mogelijke uitblaasaccessoires zijn:  pluimverminderingsbatterij, 

afsluitklep, conische afvoerkap, geluiddemping.  

!
Zorg ervoor, wanneer u een sectie laat zakken, dat niets 
ingesloten kan raken tussen de boven- en onderflenzen.

Algemene Opmerkingen

KOELTORENS VTL-E

Modelnummer
Lengte & 
Breedte

(mm)

Min."H” 
(mm)

Spreidings-
balk 

lengte
(mm)

Uitblaas-

accessoire1

Min.“H”

VTL-E-039-G to 
VTL-E-079-K

3350 x 1250 3100 1250 3100

VTL-E-058-G to 
VTL-E-117-M

4560 x 1250 4300 1250 4300

VTL-E-070-J to 
VTL-E-137-M

5480 x 1250 5000 1250 5000

VTL-E-113-J to 
VTL-E-227-O

4560 x 2400 4300 2450 4300

VTL-E-183-L to 
VTL-E-272-P

5480 x 2400 5000 2450 5000

Tabel 2: Plaatsingsmethode VTL en uitblaasaccessoire 

VFL-KOELTORENS MET GESLOTEN KRINGLOOP

Modelnumme
r

Minimum
"H"

(mm)

Spreidingsbalk -
lengte
(mm)

Uitblaasaccessoire1

Minimum “H”

VFL-241 tot 
VFL-243

3100 1250 3100

VFL-361 tot 
VFL-383

3100 1250 3100

VFL-481 tot 
VFL-484

3700 1250 3700

VFL-721 tot 
VFL-724

3100 2450 3100

VFL-961 tot 
VFL-964

3700 2450 3700

Tabel 3: Plaatsingsmethode VFL en uitblaasaccessoire 

VERDAMPINGSCONDESORS VCL

Modelnummer
Minimum

"H"
(mm)

Spreidings-
balklengte

(mm)

Uitblaas-

accessoire1

Minimum “H”

VCL-042 tot VCL-079 3100 1250 3100

VCL-084 tot VCL-133 3100 1250 3100

VCL-131 tot VCL-159 3700 1250 3700

VCL-167 tot VCL-258 3100 2450 3100

VCL-239 tot VCL-321 3700 2450 3700

Tabel 4: Plaatsingsmethode VCL en uitblaasaccessoire 

Opstellingsmethode voor 
Uitblaasaccessoires
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SAMENBOUW VAN EXTRA ACCESSOIRES
1. Optionele uitblaasaccessoires zoals een conisch uitblaaskanaal,

afsluitkleppen, uitblaasgeluiddempers, voorkoelers,
pluimverminderingsbatterijen en/of toegangsplenums kunnen
geïnstalleerd worden.

2. De plaatsingsmethode van optionele accessoires is vermeld in
de plaatsingstabellen (zie paragraaf Plaatsing).

3. Een toestel dat in meerdere secties wordt geleverd, mag u niet
samenbouwen alvorens dit op te hijsen omdat de hijsogen niet
berekend zijn op het gewicht van het samengebouwde geheel.

4. Raadpleeg de maattekening van het toestel voor de juiste
installatievolgorde van deze extra accessoires. 

5. Plaats de ondersectie op de draagconstructie en maak deze vast
met bouten.

6. Verwijder eventuele houten bescherming van de horizontale
bovenflenzen van de ondersectie. Wrijf de flenzen schoon om
stof, vuil of vocht te verwijderen dat zich tijdens transport en
opslag heeft afgezet.

7. Breng de 25 mm brede afdichtband aan over de omtrek van de
bovenflens van de ondersectie.
Centreer deze afdichtband direct op de middellijn van de
schroefgaten of, als er geen schroefgaten zijn, op de middellijn
van de eindflenzen. De afdichtband mag alleen langs flenzen
met schroefgaten onderbroken worden. Als u afdichtband moet
doorsnijden, snijd de twee uiteinden dan schuin af en druk ze
samen om een glad, aaneensluitend verbindingsvlak te krijgen.
De afdichtband is trapeziumvormig en moet met de brede kant
naar beneden worden geplaatst (zie figuur “Plaatsen van de
afdichtband”). De afdichtband mag niet worden uitgerokken.

8. De afdichtband, die op de eindflenzen van het toestel wordt
aangebracht, moet uit één stuk bestaan.

1. Bovensectie; 2. Ondersectie; 3. Frame ondersectie; 4. 25 mm afdichtband 
met brede kant naar beneden geplaatst.
9. Verwijder de pallet van de bovensectie. Hijs de bovensectie op

en plaats die boven de ondersectie zodat de flenzen van de
bovensectie circa 50 mm boven de ondersectie liggen. Zorg
ervoor dat de bovensectie niet kan bewegen en de afdichtband
beschadigen.
Plaats minstens vier centreerpennen (zie figuur) in de
bevestigingsopeningen op de langszijden van de secties om de
bovensectie uit te lijnen op de ondersectie. Houd rekening met
de positie van de te gebruiken bevestigingsopeningen in de
onderstaande tekening om een foute uitlijning te vermijden.
Plaats zo nodig extra centreerpennen in het midden van het
toestel om de panelen in de lengterichting uit te lijnen. Zorg
ervoor dat alle openingen in de boven- en ondersectie op elkaar
zijn uitgelijnd voordat u de bovensectie volledig laat zakken op
de ondersectie. 

1. Positie centreerpen; 2. Minstens 30 cm afstand tussen de 
bevestigingsopening waarin de centreerpen wordt geplaatst en de hoek; 3. 
Gebruik van extra centreerpen voor lange zijden; 4. Bevestigingsopening

10.Draai de zelftappende plaatschroeven door de bovensectie in de
ondersectie. Begin bij het hijsoog in het midden van het toestel.
Ga door met de andere schroeven en gebruik de centreerpen om
de schroefgaten op elkaar uit te lijnen totdat alle schroeven zijn
geplaatst.

!
Controleer of de koppeling is geïnstalleerd op de externe 

leidingen bij levering met droge batterij.

Algemene informatie

Figuur 7: Plaatsen van de afdichtband

Figuur 8: Positie van de te gebruiken bevestigingsopeningen

Figuur 9: Gebruik van centreerpen om de schroefgaten uit te lijnen
7



SAMENBOUW VAN EXTRA ACCESSOIRES
Vanwege beperkingen qua transportbreedte is het deksel van de

reiningspoort met de flenzen naar de binnenkant gemonteerd (1).
Ter plaatse kan het deksel met de flenzen naar de buitenkant
worden geplaatst om eenvoudig toegang te krijgen tot de
apparatuur (2).

Reinigingspoort

Figuur 10: Deksel van reinigingspoort gemonteerd voor transport

Figuur 11: Definitieve montage deksel van reinigingspoort
8



INSPECTIE VOORAFGAAND AAN DE INBEDRIJFSTELLING
De volgende acties worden in detail beschreven in de bedienings- en

onderhoudshandleiding (zie de tabel Aanbevolen onderhouds- en
controleschema - Inbedrijfstelling) en moeten worden uitgevoerd
alvorens het toestel op te starten. 
Gepaste procedures voor inbedrijfstelling en periodieke
onderhoudsbeurten garanderen een langere levensduur en foutloze
werking van de apparaten overeenkomstig de gebruiksbestemming
van het toestel.

Algemeen
9
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AANBEVOLEN ONDERHOUDS- EN CONTROLEPROGRAMMA
* enkel voor motoren met smeernippels met bouwgrootte > 200 L (> 30 kW)
** afhankelijk van toegepaste praktijkcode
Opmerkingen:
1. De bovenstaande tabel moet in voorkomend geval worden aangevuld afhankelijk van de waterbehandeling en de in het koelsysteem

opgenomen hulpapparatuur. Neem contact op met de leverancier voor aanbevelingen inzake acties en frequentie.
2. Het aanbevolen onderhoudsinterval geldt voor standaardinstallaties. Een frequenter onderhoud kan noodzakelijk zijn als gevolg van

verschillende omgevingsvoorwaarden.
3.  Voor gebruik bij omgevingstemperaturen beneden het vriespunt moet u het apparaat vaker inspecteren (zie het gedeelte “Winterbedrijf”

in de overeenkomstige “Richtlijnen voor Bedrijf en Onderhoud”).
4. Voor toestellen met riemaandrijving moet de spanning op nieuwe aandrijfriemen worden bijgesteld na de eerste 24 bedrijfsuren en

vervolgens op maandbasis.

Planning

Uit te voeren 
actie

Actie
Inbedrijf-
stelling

Wekelijks
Maan-
delijks

Driemaan-
delijks

Zesmaan-
delijks

Jaarlijks Stilleggen

Controles en 
instellingen

Koudwaterbekken en filters X X

Bedrijfswaterniveau en suppletie X X

Spuien X X

Bekkenverwarmingspakket X X

Riemspanning X X

Uitlijning aandrijving X X

Sluitring X X

Rotatie ventilator(en) en pomp(en) X

Motorspanning en -stroom X X

Abnormaal geluid en/of overmatige 
trillingen

X X

Inspecties en 
bewaking

Algemene toestand X X

Warmtewisselaarsectie X X

Gevinde uitlaatbatterij (optie) X X

Druppelvangers X X

Waterverdeelsysteem X X

Ventilatoras X X

Ventilatormotor X X

Pomp X

Pakket elektrische waterniveauregeling (optie) X X

TAB-test (teststrookjes) X X

Circulatiewaterhoeveelheid X X

Systeemoverzicht X X

Administratief beheer afhankelijk van interventie
Smering Ventilatoraslagers X X X

Motorlagers* X X
Verstelbare motorbasis X X X

Reinigings-
procedures

Mechanische reiniging X X X
Desinfectie** (X) (X) (X)
Leegloop X

Tabel 5: Aanbevolen onderhouds- en controleschema
www.BaltimoreAircoil.eu
info@BaltimoreAircoil.eu
www.balticare.com
info@balticare.com

Baltimore Aircoil Int. nv
Industriepark - Zone A, 
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgium

Op onze website
www.BaltimoreAircoil.eu
vindt u de contactgegevens
per regio.

©Baltimore Aircoil International nv

Model: ........................................................................................... Serienummer: .................................................................................



M VLv11 NL
RICHTLIJNEN VOOR
BEDRIJF EN ONDERHOUD
VTL-E Koeltorens
VFL Koeltoren met gesloten kringloop
VCL Verdampingscondensor

Apparatuur van Baltimore Aircoil Company moet juist
worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Bewaar
de documentatie van de gebruikte apparatuur, inclusief
een tekening, technische gegevensbladen en deze
handleiding, zodat u die later kunt raadplegen. Voor een
foutloze en veilige werking op lange termijn moet u een
onderhoudsplan opstellen met een programma voor
periodieke inspectie, bewaking en onderhoud. Noteer alle
inspectie-, onderhouds- en controleacties in een
systeemlogboek. De hierin gepubliceerde bedrijfs- en
onderhoudsvoorschriften zijn bedoeld als leidraad om
deze doeleinden te bereiken. 

Naast het opstellen van een onderhoudsplan en
systeemlogboek verdient het aanbeveling een
risicoanalyse voor het koelsysteem te laten uitvoeren, bij
voorkeur door een onafhankelijke derde.

Wanneer het systeem voor het eerst met water wordt
gevuld, moet u maatregelen uitwerken om
ketelsteenvorming, corrosie en biologische aantasting van
het koelsysteem te beheersen. Pas vervolgens dit
maatregelenpakket periodiek toe in overeenstemming
met de erkende praktijkcodes (zoals EUROVENT 9 - 5/6,
ACOP HSC L8, Guide des bonnes pratiques, Legionella et
tours aéroréfrigérantes, enz.). Registreer informatie over
genomen waterstalen, testresultaten en correctieve acties
in het systeemlogboek. 

Neem contact op met uw lokale BAC Balticare-
vertegenwoordiger voor specifiekere aanbevelingen om
uw koelsysteem optimaal te laten presteren en veilig te
gebruiken. Zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer
vindt u op de BAC-website www.BACservice.eu.
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CONSTRUCTIEGEGEVENS
 1. Bovensectie
 2. Waterverdeelsectie
 3. Hoogefficiënte druppelvangers
 4. Centrifugaal ventilator met voorover gebogen schoepen
 5. Ventilatoras en lagers
 6. Ventilatormotor
 7. Vulpakket oppervlak
 8. Zeef
 9. Watersuppletieklep

 10. Koelbatterij

VTL-E open koeltorens

VFL koeltorens met gesloten kringloop – 
VCL condensors
2



ALGEMENE INFORMATIE
BAC-koelapparatuur is ontworpen voor de hieronder vermelde 

bedrijfscondities die tijdens het gebruik niet overschreden mogen 
worden.
Windbelasting: Neem contact op met uw lokale BAC Balticare-
vertegenwoordiger voor meer informatie over een veilige werking 
van niet-afgeschermde apparatuur die blootstaat aan 
windsnelheden van meer dan 120 km/h en die op meer dan 30 m 
boven de grond geïnstalleerd is.
Aardbevingsgevaar: Neem contact op met uw plaatselijke BAC 
Balticare-vertegenwoordiger voor meer informatie over een veilige 
werking van apparatuur in gebieden met een middelhoog tot hoog 
aardbevingsrisico.
Standaard elektrische motoren zijn geschikt voor 
omgevingstemperaturen van -25°C tot +40°C.

KOELTORENS MET GESLOTEN KRINGLOOP (VFL)
Ontwerpdruk: max. 10 bar
Vloeistofinlaattemperatuur: max. 82°C
Vloeistofuitlaattemperatuur: min. 10°C
De vloeistoffen die in de batterijen stromen moeten verenigbaar zijn 
met het constructiemateriaal van de batterij, dat wil zeggen:

- zwart staal voor thermisch verzinkte batterijen
- roestvrij staal AISI 304L of 316L (opties)
- gegalvaniseerd staal voor reinigbare batterij (optie)

Maximum sproeidruk: 14 kPa (Wij adviseren bij de inlaat van het 
waterverdeelsysteem een manometer aan te brengen als derden de 
pomp(en) installeren).

VERDAMPINGSCONDENSORS (VCL)
Ontwerpdruk: 23 bar (std.) of 28 bar (optie) volgens PED
Koelmiddelinlaattemperatuur: max. 120°C
Koelmideluitlaattemperatuur: min. - 20°C
Geschikte koelmiddelen: R-717, 
halogeenkoolwaterstofkoelmiddelen, hydrofluorkoolwaterstoffen 
(HFK's).
Standaardcondensorbatterijen worden van zwart staal vervaardigd 
en na fabricage thermisch verzinkt en kunnen bepaalde 
verontreinigingen zoals koolstof, ijzeroxide en lasbramen bevatten. 
Bij gebruik van koelmiddelen met halogeenkoolwaterstoffen (of 
hydrofluorkoolwaterstoffen of HFK's) en gevoelige 
systeemonderdelen, zoals elektronische expansieventielen of semi-
hermetische compressoren moet rekening worden gehouden met 
de inwendige batterijtoestand en vochtige lucht. Om de 
bedrijfszekerheid van deze componenten op condensorbatterijen te 
waarborgen moet de installateur ter plaatse de nodige voorzorgen 
nemen. 
Maximum sproeidruk: 14 kPa (Wij adviseren bij de inlaat van het 
waterverdeelsysteem een manometer aan te brengen als derden de 
pomp(en) installeren).
Zorg ervoor dat bij omgevingstemperaturen boven 40°C de 
sproeiwaterpomp ingeschakeld blijft, ook als de condensor buiten 
werking is. Hierdoor wordt het ongewenst lozen van koelmiddel via 
de veiligheidsventielen (geleverd door derden) voorkomen.
Nota: Bij reservepompopstellingen voor verdampingsvloeistofkoelers en
condensors moet elke pomp ten minste tweemaal per week afwisselend
worden ingeschakeld om stilstaand water en bacterie-aangroei te
voorkomen.

Ontluchtingsvereisten
De installateur van BAC-condensors moet een gepaste 
systeemontluchting uitvoeren voordat het systeem wordt 
ingeschakeld. Binnengedrongen lucht kan de vrije afvoer van 
koelmiddel verhinderen en de condensatiecapaciteit verminderen, 
waardoor hogere werkdrukken kunnen ontstaan dan toegelaten. 
Om de afwezigheid van niet-condenserende gassen in het systeem 
te controleren volg de aanwijzingen in het BAC Applicatie Handbook 
– EU Editie, Sectie “Richtlijnen voor verdampingscondensors”.

Koelmiddelaansluitingen ter plaatse:
Alle aansluitingen in de externe (door derden geïnstalleerde) 
koelmiddelleidingen moeten lekdicht en daarop getest zijn.

KOELTORENS (VTL-E)
Maximale inlaatdruk: 0,5 bar 
Waterinlaattemperatuur: max. 50°C (standaardvulpakket) of 65°C 
(hogetemperatuuroptie)
Wateruitlaattemperatuur: min. 5°C
Zie voor meer informatie over de geschikte waterkwaliteit voor 
constructiematerialen het hoofdstuk ‘WATERBEHANDELING’ op 
pagina 5.
Nota: De werkelijke sproeidruk is aangegeven op het technische
gegevensblad dat bij de orderbevestiging is geleverd.

Alle externe leidingen van BAC-koelapparatuur moet afzonderlijk 

worden ondersteund. Als de apparatuur op trillingsdempende rails 
of veren gemonteerd wordt, moet u compensatoren in de leidingen 
opnemen om te vermijden dat trillingen door extern leidingwerk 
worden overgebracht.
De dimensionering van de aanzuigleiding moet gebeuren volgens 
de regels van de kunst, waarbij voor grotere debieten grotere 
leidingdiameters vereist kunnen zijn dan de uitlaataansluiting van 
de koeltoren. In dergelijke gevallen moeten adapterstukken worden 
geïnstalleerd.

Alle elektrische, mechanische en draaiende apparatuur betekent 

een potentieel gevaar voor iedereen die niet vertrouwd is met het 
ontwerp, de bouwwijze en de werking. Neem daarom gepaste 
veiligheidsmaatregelen (met inbegrip van beveiligde omheiningen) 
om lichamelijk letsel, verwonding e.d. te voorkomen en om 
beschadiging van de apparatuur, aangesloten systemen en 
omgeving te vermijden.
Neem in geval van twijfel over veiligheid en gepaste hijs-, installatie-
, bedienings- of onderhoudsprocedures contact op met de fabrikant 
of diens vertegenwoordiger voor advies.
Denk eraan dat bij het werken aan apparatuur die in bedrijf is 
sommige onderdelen een hoge temperatuur kunnen hebben.  
Werken op verhogingen moeten extra voorzichtig worden uitgevoerd 
om ongelukken te voorkomen.

!
Bedek apparaten met pvc druppelvangers of vulpaketten niet 

met een plastic zeil of folie. Temperatuurverhoging door 
zonnestralen kan het vulpakket of druppelvangers vervormen.

BEVOEGD PERSONEEL
Deze apparatuur mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en 
hersteld door daartoe bevoegd en opgeleid personeel. Dit personeel 
moet perfect vertrouwd zijn met de apparatuur, de bijbehorende 
systemen en bedieningselementen alsook met de procedures die in 
deze en andere relevante handleidingen aan bod komen. Het is van 
belang voorzichtig te blijven, de juiste procedures en 
gereedschappen te gebruiken bij het behandelen, opheffen, 
installeren, bedienen en repareren van deze apparatuur om elk 
gevaar voor persoonlijk letsel of beschadiging van de omgeving te 
vermijden.

Bedrijfsomstandigheden

Verbindingsleidingen

Veiligheidsvoorschriften
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ALGEMENE INFORMATIE
MECHANISCHE VEILIGHEID
De mechanische veiligheid van de apparatuur voldoet aan de 
vereisten van de Europese richtlijn voor machines. Afhankelijk van 
de plaatselijke vereisten kan het ook nodig zijn om bijvoorbeeld 
bodemroosters, ladders, veiligheidskooien, trappen, 
toegangsplatforms, leuningen en stootweringen aan te brengen 
voor de veiligheid en het onderhoudscomfort van de bevoegde 
onderhouds- en servicetechniekers. Dit toestel mag nooit worden 
bediend zonder dat alle ventilatorroosters, toegangspanelen en -
luiken op hun plaats gemonteerd zijn.
Wanneer het toestel werkt met een variabele frequentieregelaar 
voor de ventilator moeten de nodige voorzorgsmaatregelen 
genomen worden om te voorkomen dat de ventilator op of bij het 
«kritische toerental» draait. Raadpleeg voor meer informatie uw 
plaatselijke BAC Balticare-vertegenwoordiger.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Elke ventilator- en pompmotor van deze apparatuur moet 
gemonteerd worden met een vergrendelbare veiligheidsschakelaar 
op een goed zichtbare plaats. Verbreek altijd eerst de verbinding 
met de elektrische voeding van ventilator- en pompmotoren, 
elektrische verwarmingselementen e.d. alvorens onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden uit te voeren op of in de buurt van 
ventilatoren, motoren, aandrijfsystemen of in het toestel zelf.

PLAATSING
De koelapparatuur moet zo ver mogelijk uit de buurt van bewoonde 
ruimten, openstaande vensters of luchtinlaatopeningen van 
gebouwen worden opgesteld.

LOKALE VOORSCHRIFTEN
Het kan zijn dat lokale voorschriften van toepassing zijn op de 
installatie en bediening van koelsystemen, bijvoorbeeld het 
opstellen van risicoanalyses. Volg altijd de plaatselijke wet- en 
regelgeving stipt op.
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WATERBEHANDELING
Het koelvermogen in verdampingskoelingapparatuur wordt 

gegenereerd door een kleine hoeveelheid recyclerend water te 
verdampen naarmate dit door de apparatuur stroomt. Bij het 
verdampen van dit water blijven de onzuiverheden, vuildeeltjes e.d. 
in het water aanwezig. Laat periodiek een kleine hoeveelheid water 
uit het systeem wegstromen, spui genoemd. Als u dat niet doet, zal 
de concentratie opgeloste vaste stoffen snel toenemen met 
ketelsteenvorming en/of corrosie tot gevolg. Het water dat tijdens 
verdamping of spui verloren gaat, moet worden bijgevuld.
De totale bijvulhoeveelheid, suppletie genoemd, wordt als volgt 
gedefinieerd:

Suppletie = verdampingsverlies + hoeveelheid spuiwater

Naast aanwezige onzuiverheden in het suppletiewater kunnen 
zwevende vuildeeltjes of biologische stoffen in het toestel 
binnendringen en meegevoerd worden in het recyclerende water. 
Naast het aftappen van een kleine hoeveelheid water (= spui), moet 
bij de eerste installatie van het systeem een 
waterbehandelingsprogramma worden ingevoerd, dat in het 
bijzonder gericht is op de beheersing van ketelsteenvorming, 
corrosie en biologische vervuiling. Ook na inbedrijfstelling moet dit 
programma onverminderd worden voortgezet. Verder moet een 
doorlopend controleprogramma worden toegepast om te zorgen dat 
het waterbehandelingssysteem de waterkwaliteit binnen de 
aanbevolen grenswaarden handhaaft. 
De controles en instellingen voor de spui hangen af van de 
daadwerkelijk gebruikte spuiregeling. 
Om overmatige opbouw van onzuiverheden in circulatiewater te 
voorkomen, moet men een kleine hoeveelheid water uit het 
systeem laten weglopen. Het spuidebiet wordt bepaald door de 
waterbehandelingsmethode. De hoeveelheid spuiwater wordt 
bepaald door de ontwerp-indikkingsgraad van het systeem. Deze 
indikkingsgraad hangt af van de kwaliteit van het suppletiewater en 
de onderstaande ontwerprichtlijnen voor de kwaliteit van het 
recyclerend water.
Suppletiewater naar het verdampingstoestel moet een minimum 
hardheid hebben van 30 ppm in CaCO3.
Indien hiervoor een waterontharder moet worden gebruikt, mag de 
wateraanvoer naar het verdampingstoestel niet volledig onthard 
worden maar moet het water gemengd worden met intredende niet-
ontharde water om een minimale waterhardheid tussen 30 en 70 
ppm te bereiken, uitgedrukt als CaCO3.

Door de minimale hardheid van het suppletiewater te handhaven 
worden de corroderende eigenschappen van volledig onthard water 
tegengegaan en is men minder afhankelijk van 
anticorrosiemiddelen (corrosie-inhibitoren) om het systeem te 
beschermen.

Nota: (*) Een hogere concentratie van sulfaten is toegestaan, maar de som
van de parameters van chloriden en sulfaten mag niet hoger zijn dan 600

mg/l voor Balibond
®

 /SST304.

Nota: (*) Hogere concentratie aan sulfaten is toegestaan, op voorwaarde dat
de som van chloriden- en sulfatenparameters niet hoger is dan 400 mg/l voor
Baltiplus corrosiebescherming.

De indikkingsgraad is de verhouding tussen de concentratie 
opgeloste vaste stoffen in het circulatiewater en in het 
suppletiewater. Het spuidebiet kan als volgt worden berekend:

Spuidebiet = verdampingsverlies / (indikkingsgraad – 1)

Het verdampingsverlies hangt niet alleen af van de 
warmtebelasting, maar ook van de klimaatomstandigheden, de 
gebruikte apparatuur en de toegepaste capaciteitsregeling. Het 
verdampingsverlies in de zomer bedraagt circa 0,431 l/ 1000 kJ 
warmteafvoer. Dit gegeven mag alleen gebruikt worden om de 
spuiklep te dimensioneren en niet om het jaarlijkse waterverbruik 
te berekenen.

Ongecontroleerde algengroei, slibvorming en ontwikkeling van 

andere micro-organismen kunnen het systeemrendement negatief 
beïnvloeden en het recyclerend water besmetten met potentieel 
schadelijke micro-organismen, zoals legionella. 

Info over waterbehandeling

BALTIBOND hybride coating
en SST304

pH 6,5 tot 9,0

pH tijdens initiële passivatie Lager dan 8,2 (voor toestellen 
met een heet verzinkte, 

gegalvaniseerde batterij)

Totale Waterhardheid (in CaCO3) 70 tot 750 mg/l

Totale Alkaliteit (in CaCO3) 600 mg/l

Totale concentratie opgeloste 
vaste stoffen

max. 2050 mg/l

Geleidbaarheid 3300 µS/cm

Tabel 1: Kwaliteitsrichtlijnen voor circulatiewater voor het 

BALTIBOND®Hybride Coating en SST304

Chloriden max. 250 mg/l

Sulfaten* max. 350 mg/l

Totale concentratie onopgeloste 
zwevende deeltjes

max. 25 mg/l

Chlorering (als vrij chloor): 
continu

max. 1,5 mg/l

Chlorering (als vrij chloor): 
handdosering voor reiniging en 
desinfectie

max. 5-15 mg / l voor max. 6 uur
max. 25 mg/l voro max 2 uur
max 50 mg/l voor mag 1 uur

Baltiplus corrosiebescherming

pH 7,0 tot 9,0

pH tijdens eerste passivering Onder 8,2

Totale hardheid (in CaCO3) 70 tot 600 mg/l

Totale alkaliteit (in CaCO3) maximaal 500 mg/l

Totale concentratie opgeloste 
vaste stoffen

maximaal 1250 mg/l

Geleidbaarheid 2000 µS/cm

Chloriden maximaal 200 mg/l

Sulfaten(*) maximaal 200 mg/l(*)

Totale concentratie zwevende 
vaste stoffen

maximaal 25 mg/l

Chlorering (als vrij chloor):
continu

max. 1 mg / l

Chlorering (als vrij chloor):
handdosering voor reiniging en 
desinfectie

max. 5-15 mg / l voor max. 6 uur
max. 25 mg / l voor max. 2 uur
max. 50 mg / l voor max. 1 uur

Tabel 2: Kwaliteitsrichtlijnen van circulatiewater voor BALTIPLUS 
corrosiebescherming

Controle op biologische vervuiling

BALTIBOND hybride coating
en SST304

Tabel 1: Kwaliteitsrichtlijnen voor circulatiewater voor het 

BALTIBOND®Hybride Coating en SST304
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WATERBEHANDELING
Daarom moet een specifiek behandelingsprogramma voor 
biologische beheersing worden uitgewerkt wanneer het systeem 
voor de eerste keer met water wordt gevuld. Daarna moet dit 
programma periodiek worden toegepast in overeenstemming met 
de nationale en regionale voorschriften en algemeen aanvaarde 
praktijkcodes, zoals EUROVENT 9-5/6, VDMA Detailsheet 24649 
enz.
Het is ten zeerste aan te bevelen recyclerend water periodiek te 
controleren op bacteriologische besmetting (bijvoorbeeld door 
wekelijks een "totaal aeroob kiemgetal"-test uit te voeren met 
teststrookjes) en alle resultaten te registreren.
De waterbehandeling moet aan de volgende vereisten voldoen:

1. Chemische of niet-chemische waterbehandeling moet niet

alleen verenigbaar zijn met de constructiematerialen van het
koelsysteem, maar ook met de verdampingskoelingapparatuur
zelf.

2. Bij chemische waterbehandeling moeten chemicaliën aan het
recirculerend water worden toegevoegd door middel van een
automatisch toevoersysteem. Dit voorkomt plaatselijk te hoge
chemicaliënconcentraties waardoor corrosie kan ontstaan. De
waterbehandelingschemicaliën moeten bij voorkeur in het
koelsysteem worden toegevoegd aan de uitlaat van de
recirculatiepomp. De chemicaliën mogen niet in
geconcentreerde vorm worden toegevoegd, noch rechtstreeks
via handdosering in het koudwaterbekken van de
verdampingskoelingapparatuur.

3. BAC ontmoedigt met name zuurdosering om kalksteen tegen te
gaan (behalve in bepaalde strikte omstandigheden voor
koeltorens met open kringloop met zeer groot systeemvolume
en extern waterbekken, of wanneer deze van roestvrij staal
gemaakt zijn) 

4. Raadpleeg een bevoegd waterbehandelingsbedrijf om een
specifiek waterbehandelingsprogramma uit te werken en toe te
passen. Naast de levering van doseerapparaten, controle-
instrumenten en waterbehandelingschemicaliën moet dit
programma voorzien in een maandelijkse kwaliteitscontrole van
circulatie- en suppletiewater. 

5. Als men van plan is een behandelingsprogramma toe te passen
dat buiten de BAC-richtlijnen voor waterkwaliteit valt, kan de
BAC-fabrieksgarantie ongeldig worden als de waterkwaliteit
voortdurend buiten de grenswaarden ligt, behalve wanneer er
een specifieke voorafgaande, schriftelijke BAC-toelating is.
(sommige parameters kunnen in bepaalde strikte
omstandigheden worden overschreden).

Het is ten zeerste aan te bevelen de belangrijkste parameters van 
het circulatiewater op maandbasis te controleren. Zie de tabel: 
Kwaliteitsrichtlijnen van circulatiewater. Alle testresultaten moeten 
geregistreerd worden.

Wanneer nieuwe systemen in gebruik worden genomen, moeten 

speciale maatregelen worden genomen om te bereiken dat 
oppervlakken van warmverzinkt staal op de juiste wijze worden 
gepassiveerd om een maximale bescherming tegen corrosie te 

bieden. Passivering is de vorming van een beschermende 
passieve oxidelaag op oppervlakken van gegalvaniseerd staal. Om 
te bereiken dat oppervlakken van warmverzinkt staal worden 
gepassiveerd, moet de pH van het circulerende water gedurende 
vier tot acht weken na het opstarten tussen 7,0 en 8,2 en moet de 
calciumhardheid tussen 100 en 300 ppm (in CaCO3) gehouden 

worden, of tot nieuwe zinkoppervlakken dofgrijs worden. Als zich 

nadat de pH is teruggebracht tot normaal bedrijfsniveau op 
warmverzinkte stalen oppervlakken een witte neerslag vormt, kan 
het noodzakelijk zijn de passivatieprocedure te herhalen. 
Nota: Bij roestvrijstalen toestellen en toestellen die beschermd worden door

de BALTIBOND
®

 hybride coating, zonder thermisch verzinkte batterij, is
passivering overbodig.

Wanneer u de pH niet onder 8,2 kunt houden, is een andere aanpak 
vereist: de chemische passivering wordt dan uitgevoerd met 
anorganisch fosfaat of filmvormende passiveringsmiddelen. Voor 
specifieke aanbevelingen kunt u terecht bij uw 
waterbehandelingsspecialist.

Een licht verlies van water via de overloop op koeltorens met 

geforceerde luchtaanzuiging is normaal wanneer de ventilatoren in 
werking zijn, omdat het toestel zich in overdruk bevindt en een deel 
van de verzadigde lucht uit het toestel wordt geblazen, waarbij 
verschillende waterdruppels worden meegevoerd.

Chemische behandeling

Passivering

Overloopaansluiting
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WINTERBEDRIJF
Neem gepaste voorzorgsmaatregelen wanneer BAC-apparatuur bij 

omgevingstemperaturen beneden het vriespunt wordt bediend:
1. vorstbescherming van het waterbekken wanneer het systeem

buiten gebruik is;
2. capaciteitsregeling om ijsvorming tijdens de werking te

voorkomen.
3. Bescherming tegen bevriezing van de batterij. (koeltorens met

gesloten circuit) 
Hieronder staan algemene richtlijnen die u moet opvolgen om 
bevriezingsgevaar minimaal te houden. In deze richtlijnen komen 
niet alle aspecten van het geplande werkingsschema aan bod. 
Bijgevolg moeten systeemontwerper en gebruiker het systeem, de 
opstellingsplaats, de bedieningselementen, hulpstukken en 
toebehoren grondig controleren om op elk ogenblik een 
bedrijfszekere werking te garanderen.

Installeer bekkenverwarmingselementen of een afzonderlijk 

waterbekken in verwarmde binnenruimten om bevriezing van het 
bekkenwater te voorkomen. Voor tussentijds stilleggen bij koud 
weer verdient het aanbeveling het waterbekken leeg te maken. 
Afvoer van het bekken is eveneens noodzakelijk indien droge 
werking (toestellen met batterij) verwacht wordt, zelfs als 
bekkenverwarmingselementen geïnstalleerd worden. Deze 
verwarmingselementen voorkomen GEEN bevriezing van het 
bekkenwater tijdens droge werking bij omgevingstemperaturen 
beneden het vriespunt. Installaties met een afzonderlijk 
waterbekken zijn ideaal om flexibel om te schakelen van natte op 
droge werking omdat het bekkenwater altijd beschermd is. Zorg bij 
droge werking dat de suppletiewaterleiding afgesloten is en de 
suppletiekleppen volledig afgetapt zijn. Thermostaten voor 
elektrische verwarmingselementen van deze toestellen zijn 
ingesteld om de temperatuur in het waterbekken te handhaven op 
4°C.

Naast de bescherming van het bekkenwater moeten alle zichtbare 

waterleidingen, met name suppletiewaterleidingen, voorzien 
worden van een verwarmingskabel en warmte-isolatiemateriaal. 
Sproeipompen (apparaten met batterij) moeten voorzien worden 
van een verwarmingskabel en warmte-isolatiemateriaal en 
geïsoleerd worden van de pompaanzuiging tot op het 
overloopniveau als zij het risico lopen blootgesteld te worden aam 
omgevingstemperaturen beneden het vriespunt. 
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat het 
recyclerende water aanvriest wanneer het systeem onder belasting 
werkt. De meest « kritieke » toestand treedt op bij werking beneden 
het vriespunt onder een lichte belasting. De beste manier om 
recyclerend water te beschermen is een capaciteitsregeling die de 
luchtstroom aanpast om de temperatuur van recyclerend water 
minstens boven het vriespunt te handhaven. Deze 
minimumtemperatuur bedraagt doorgaans 5°C, maar voor 
bepaalde toepassingen zijn ook lagere temperaturen aanvaardbaar. 
Vraag advies aan uw lokale BAC Balticare-vertegenwoordiger.
De gewenste methode om de koelcapaciteit af te stemmen op de 
belasting en de weersomstandigheden is het aanpassen van de 
luchtstroming, hetzij door de ventilator(en) afwisselend in en uit te 
schakelen, hetzij het gebruik van ventilatormotoren met meerdere 
snelheden ofwel door modulerende regeling (aandrijving met 

variabel toerental). Het afwisselend in- en uitschakelen van de 
sproeipomp als middel om de capaciteit van het toestel te regelen 
wordt afgeraden.
Wanneer tweetoerenmotoren worden gebruikt voor de 
capaciteitsregeling, is een vertraging van minstens 15 seconden 
vereist wanneer van hoge naar lage snelheid wordt geschakeld. Een 
plotse omschakeling kan het aandrijfsysteem of de motor 
beschadigen.
Nota: Wanneer het toestel met frequentieregelaars werkt boven normale
frequentie dient u bedacht te zijn op mogelijke overbelasting van de motor en
mechanische schade.

Nota: Het is aan te bevelen sinusfilters op de VFD te voorzien om lagerschade
aan de ventilatormotoren te voorkomen.

!
Raadpleeg de gegevens op het typeplaatje van de 

ventilatormotor wanneer een VFD wordt geprogrammeerd

De sproeipompen moeten uitgeschakeld worden wanneer de 
ventilator(en) uitgeschakeld is/zijn. De werking met pomp maar 
zonder ventilator(en) levert geen noemenswaardige koelcapaciteit 
maar kan leiden tot nu en dan voorkomend waterspatverlies bij de 
luchtinlaat. Daarom moet deze werkingswijze vermeden worden. De 
sproeipomp moet uitgeschakeld worden met een tijdsvertraging 

van maximaal 30 seconden nadat de ventilator(en) 

uitgeschakeld is/zijn en moet maximaal 30 seconden vóór de 
verwachte start van de ventilator(en) geactiveerd worden.
Een laagwaterniveaubeveiliging heeft tot doel de pomp te 
beschermen tegen drooglopen wanneer er problemen zijn met het 
suppletiewater of bij extreem waterverlies. De status van het alarm 
kan worden gecontroleerd voor de pomp wordt opgestart, maar 
tijdens de eerste minuut na het opstarten mag hiermee geen 
rekening worden gehouden, want een activering van de pomp kan 
tot een daling van het waterpeil leiden, waardoor het alarm 
geactiveerd zou worden. Een normale suppletie stabiliseert het 
waterniveau na korte tijd. 

De beste bescherming is het gebruik van glycol of een andere tegen 

vorst beschermende oplossing in een gepaste concentratie. Het 
gebruik van dergelijke oplossingen beïnvloedt het thermisch 
vermogen van de koeltoren met gesloten kringloop en het is 
raadzaam hiermee rekening te houden bij de keuze van het model 
dan wel de modellen. De onderstaande tabel geeft de mate van 
vorstbescherming aan voor verschillende 
ethyleenglycolconcentraties (% per volume).

Als het systeem met water moet werken, moet het gelijktijdig aan 
de twee onderstaande voorwaarden voldoen:
1. Altijd een minimaal debiet door het toestel in stand houden. (zie

de onderstaande tabel)
2. Handhaaf een minimaal warmteniveau, zodat de temperatuur

van het water dat de batterij(en) verlaat, niet beneden 10 °C
daalt bij een omgevingstemperatuur van -14 °C en een
windsnelheid van 20 m/s.  (zie de onderstaande tabel voor
gemiddelde, minimale warmteniveau vereisten)

Informatie over winterbedrijf

Vorstbescherming van waterbekken

Capaciteitsregeling

Vorstbescherming van batterij

% Ethyleen Vorstbescherming

20% -10°C

30% -16°C

40% -25°C

50% -39 °C

Tabel 3: Vorstbescherming van ethyleenglycoloplossingen
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WINTERBEDRIJF
Als de procesbelasting uiterst licht of afgesloten is, kan het nodig 
zijn tijdens vorstperioden een extra warmtebelasting toe te passen. 
Vraag advies aan uw plaatselijke BAC Balticare-vertegenwoordiger 
als aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden.
Het is af te raden de batterij(en) te ledigen als normale 
vorstbeschermingsmethode, tenzij voor roestvrijstalen of reinigbare 
batterij(en). Voor standaard thermisch verzinkte batterijen is het 
ledigen ENKEL aanvaardbaar als vorstbeschermingsmethode in 
noodgevallen. Monteer hiertoe een automatische aftapklep en 
ontluchter om de batterij(en) te ledigen wanneer de vloeistofstroom 
stopt of de vloeistoftemperatuur beneden 10°C daalt bij 
omgevingstemperaturen onder het vriespunt.
Controleer of alle batterijen en/of batterijsecties (gedeelde 
batterijen/multi-circuit) individueel kunnen leeglopen.

Model
Minimumdebiet

(l/s)

+/- minimale 
warmtebelasting

(kW)

VFL 241-H
VFL 242-H
VFL 242-J
VFL 243-J

4,1 10,6
12,7
12,7
14,4

VFL 361-L
VFL 361-M
VFL 362-M
VFL 363-K
VFL 363-M

16,0
16,0
19,1
21,6
21,6

VFL 481-M
VFL 482-L
VFL 483-L
VFL 483-M
VFL 484-M

23,0
27,2
30,5
30,5
33,8

VFL 721-L
VFL 721-M
VFL 721-O
VFL 722-N
VFL 722-O
VFL 723-L
VFL 723-O
VFL 724-O

7,9 40,1
40,1
40,1
46,4
46,4
51,5
51,5
56,6

VFL 961-P
VFL 962-N
VFL 962-O
VFL 962-P
VFL 963-O
VFL 963-P
VFL 964-P

47,9
56,3
56,3
56,3
63,0
63,0
69,7

Tabel 4: Minimale vereisten voor waterdebiet en warmtebelasting voor 
VFL
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ONDERHOUDSPROCEDURES
KOUDWATERBEKKEN EN BEKKENFILTERS
Inspecteer het koudwaterbekken regelmatig. Verwijder vuil of afval 
dat zich in het bekken of op de filters heeft afgezet. Laat het 
koudwaterbekken driemaandelijks of zo nodig vaker volledig 
leeglopen, maak dit schoon en spoel dit door met schoon water om 
slib en sedimenten te verwijderen die zich tijdens de werking in het 
bekken en onder het vulpakket hebben afgezet. 
Laat de filters tijdens het doorspoelen van het waterbekken op hun 
plaats om te vermijden dat sedimenten opnieuw het systeem van 
het toestel binnendringen. Verwijder de filters na het doorspoelen 
van het waterbekken, maak ze schoon en zet ze terug alvorens het 
waterbekken met schoon water te vullen.

!
MAAK DE FILTERS NOOIT SCHOON MET ZUURHOUDENDE 

REINIGINGSMIDDELEN

 Afzonderlijk waterbekken 
Het waterniveau in het bekken van toestellen met afzonderlijk 
waterbekken hangt af van het circulatiewaterdebiet, de afmeting, 
hoeveelheid en locatie van de wateruitlaataansluitingen, de 
diameter en opstelling van de uitlaatleidingen. Toestellen met 
afzonderlijk waterbekken worden geleverd zonder suppletieleiding 
of filter. Het bedrijfswaterniveau in het bekken kan tijdens de 
werking van het afzonderlijk waterbekken niet worden bijgesteld.

BEDRIJFSWATERNIVEAU EN SUPPLETIE
Het bedrijfsniveau is het waterniveau boven de bekkenbodem 
tijdens het gebruik.

 1. Bedrijfsniveau 
 2. Overloop
 3. Toestelbodem
De bedrijfsniveaus voor de verdampingskoelers zijn in de 
onderstaande tabellen aangegeven:

U kunt het bedrijfsniveau als volgt controleren:
1. Schakel de ventilator(en) uit maar laat de pomp(en) draaien.
2. Verwijder het ronde toegangsluik naast de suppletie-aansluiting.
3. Meet de hoogte vanaf de bekkenbodem tot aan het waterniveau

en vergelijk deze met de overeenkomstige waarde in de tabel.

4. Controleer de klep op lekken en vervang indien nodig deze klep.
5. Controleer of de vlotterarm ongehinderd kan bewegen en of de

vlotterbal drijft en de klep sluit.
6. Overtuig u ervan dat de watertoevoer van de suppletieleiding

voldoende is.
Nota: Deze procedure geldt niet voor
- toestellen die van een elektrisch aangestuurde waterniveauregeling zijn
voorzien
- toestellen met een afgelegen bekken

Bij gebruikmaking van een door een vlotter bediende suppletieklep 
moet deze direct na installatie en vervolgens regelmatig worden 
afgesteld.
De vlotter die de suppletieklep aanstuurt is op een met 
vleugelmoeren bevestigde draadstang gemonteerd (zie 
onderstaande afbeelding).

 1. Vlotterbal
 2. Draadstang
 3. Vleugelmoeren
 4. Vlotterarm
 5. Vlotterkraan

!
DE TOEVOERDRUK VOOR DE MECHANISCHE SUPPLETIEKRANEN 

MOET TUSSEN 1 EN 4,5 BAR LIGGEN.

Om deze eerste instelling uit te voeren, vult u het bekken met water 
tot 2 cm boven het bedrijfswaterniveau. Regel de vleugelmoeren 
van de vlotterbal bij tot de klep volledig gesloten is. Voor u het 
toestel de eerste keer start, vult u het bekken tot 1 cm onder het 
overloopniveau (duw de vlotterbal onder). Onder normale belasting 
bereikt u met deze instelling het juiste bedrijfswaterniveau. Bij een 
doorlopend geringe belasting stijgt het bedrijfsniveau en moet dit 
opnieuw worden afgesteld.

SPUI
Zorg bij continue spui met een meterklep in de spuileiding dat de 
suppletieklep onbelemmerd is en dat het spuiwater vrij kan 
wegstromen. Meet het spuidebiet door te noteren hoe lang het 
duurt om een bepaald volume te vullen.
Zorg  bij automatische spui met geleidbaarheidsregeling dat de 
meetsonde schoon is en dat de elektromagnetische spuiklep 
operationeel is. Als u niet over een geëigende instelprocedure 
beschikt, moeten de instelpunten door uw waterbehandelingsbedrijf 
worden gecontroleerd en bijgesteld.

BEKKENVERWARMINGSPAKKET
Bekkenverwarmingselementen mogen alleen in de winter 
functioneren om te vermijden dat het bekkenwater bevriest 
wanneer de waterpomp(en) en ventilator(en) uitgeschakeld zijn. 
Gebruik de bekkenverwarmingselementen in geen geval op andere 
tijdstippen, anders kan het water verwarmd worden tot een 
temperatuur die bevorderlijk is voor bacteriëngroei. Controleer elke 
zes maanden of de verwarmingsthermostaat correct ingesteld en 

Controles en instellingen

Model
Bedrijfsniveau

(gemeten van toestelbodem)
(mm)

VTL-E 140

VCL 140

VFL 140

Tabel 5: Bedrijfsniveaus

Figuur 1: Waterniveau tijdens bedrijf

Figuur 2: Watersuppletieklep
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ONDERHOUDSPROCEDURES
schoon is. Zorg er ook voor dat de bedienings- en 
veiligheidsinrichtingen zoals de laagwaterniveaubeveiliging 
bedrijfsklaar zijn en correct opgenomen in het regelcircuit.

!
Bekkenverwarmingselementen kunnen heet zijn.

RIEMAANSPANNING
De riemspanning kan worden afgesteld door de stand van de 
ventilatormotor(en) aan te passen. Dit is mogelijk door de 
stelschroef van de motorbasis die uit de hoek van het bodemframe 
steekt te verdraaien. U kunt de riemspanning als volgt controleren:
1. Schakel de ventilator(en) uit.
2. Draai de ventilatorschijf een halve slag om de spanning in de

riem gelijkmatig te verdelen voordat u deze meet.
3. Controleer de riemspanning door de beide volgende

voorwaarden na te gaan.
De doorbuiging bedraagt 10 mm per meter vrije riemlengte
(zie onderstaande afbeelding)
De vereiste doorbuigingskracht ligt tussen de minimum- en
maximumwaarden in de onderstaande tabel.

 1. Ventilatorriemschijf
 2. Riem
 3. Motorriemschijf
 4. Doorbuiging 10 mm/m = juiste riemspanning
 5. Waterpas

Nieuwe riemen moeten na 24 bedrijfsuren worden opgespannen.
Ga als volgt te werk om de riem op te spannen:
1. Draai de borgmoeren op de stelschroeven van de motorbasis

los.
2. Draai de stelschroeven van de motorbasis naar rechts om de

riemspanning te verhogen of naar links om de riemspanning te
verlagen.  Draai de riemschijven tijdens het afstellen van de
riemspanning meermaals met de hand om zodat de spanning
gelijkmatig over de riemverdeeld wordt.

3. Als de riemspanning juist is ingesteld, zet u de borgmoeren op
de stelschroeven van de motorbasis opnieuw vast.

Nota: Bij het starten van de ventilatormotor mag u geen “knarsend” of
“piepend” geluid horen.

UITLIJNING AANDRIJVING
Een juiste uitlijning van de aandrijving garandeert een optimale 
levensduur van de riem. Controleer de uitlijning van een standaard 
aandrijfset pas nadat de riemspanning juist is ingesteld, door 
tussen beide riemschijven een waterpas te plaatsen zoals op de 
onderstaande afbeelding aangegeven.

Wanneer de aandrijvingen juist zijn uitgelijnd mag de tussen de 
waterpas en de schijf gemeten opening niet groter zijn dan 0,5 mm 
per 100 mm ventilatorriemschijfdiameter.

Figuur 4: Riemschijfuitlijning controleren

 1. Motorriemschijf
 2. Ventilatorriemschijf
 3. Raakpunten

SLUITRING
De excentrische sluitring van het lager op de aandrijfzijde 
garandeert dat de binnenste lagerloopring nauw aanligt op de 
ventilatoras. Ga als volgt te werk om de sluitringen in te stellen: (zie 
onderstaande figuur)
1. Stop de ventilator(en) en verwijder de zijpanelen.
2. Draai de stelschroef los.
3. Sla de sluitring (in de bestaande opening) met een centreerpen

tangentiaal op de draairichting terwijl u de as vasthoudt.
4. Zet de schroef weer vast.
5. Plaat de toegangsluiken terug en start de ventilator(en).

 1. Draairichting
 2. Centreerpen: sla de sluitring in de ventilatordraairichting tot de nok 

vastklikt.
 3. Zet de stelschroef vast.

ROTATIE VENTILATOR(EN) EN POMP(EN)
Ventilatoren moeten ongehinderd kunnen draaien en de beide 
ventilatoren en pompen moeten in de juiste richting draaien. De 
draairichting is met pijlen aangeduid, Controleer de juiste werking 
als volgt:
1. Stop de ventilator(en) en de pomp(en).
2. Draai de ventilator met de hand om te controleren of deze

ongehinderd draait. Verwijder eventueel aanwezige obstakels.
3. Start de pomp(en) en controleer aan de hand van de pijl op het

pomphuis of de draairichting juist is. Stop de pomp als de
draairichting niet juist is en wijzig de elektrische bedrading,

4. Start de ventilator(en) en controleer aan de hand van de pijl op
het ventilatorhuis of de draairichting juist is. Stop de
ventilator(en) als de draairichting niet juist is en wijzig de
elektrische bedrading.

Riemprofiel
Diameter (mm)
Motorriemschijf

Doorbuigingskracht (kg)

Min. Max.

XPA 80 tot 125
135 tot 200

>200

1.5
2.0
2.5

2.5
3.0
3.5

SPA 100 tot 125
132 tot 212

>212

1.5
2.0
2.0

2.0
2.5
3.0

Tabel 6: Riemspanning

Figuur 3: Riemspanning instellen

Figuur 5: Sluitring
10



ONDERHOUDSPROCEDURES
MOTORSPANNING EN -STROOM
Controleer de spanning en het amperage op de drie ventilator- en 
pompmotorfasen. De stroom mag de nominale stroomsterkte op 
het typeplaatje niet overschrijden. Na langdurige stilstand moet u 
de motorisolatie controleren met een isolatietestapparaat 
(weerstands- of megohmmeter) alvorens de motor opnieuw op te 
starten.

ABNORMAAL GELUID EN TRILLINGEN
Abnormaal lawaai en/of overmatige trillingen kunnen te wijten zijn 
aan storingen van mechanische onderdelen of 
bedieningsproblemen (ongewenste ijsvorming). In dit geval moet u 
het volledige toestel grondig nazien en zo nodig correctieve acties 
ondernemen. Raadpleeg zo nodig uw lokale BAC Balticare-
vertegenwoordiger voor bijstand.

ALGEMENE TOESTAND VAN DE APPARATUUR
Inspecteer de volgende punten:

- beschadiging van corrosiebescherming 
- sporen van ketelsteenvorming of corrosie
- afzetting van vuil en afval
- aanwezigheid van biofilm

Minder grote beschadigingen van de corrosiebescherming mag u 
zelf herstellen. Gebruik voor het BALTIBOND Corrosie Protectie 
Systeem de kit RK1057. Grotere beschadigingen moet u melden 
aan de lokale BAC Balticare-vertegenwoordiger.
Als u sporen van ketelsteenvorming (meer dan 0,1 mm) of corrosie 
vaststelt, moet u de waterbehandeling controleren en zo nodig door 
de watermaatschappij laten bijstellen.
Verwijder vuil en afval volgens de onderstaande 
REINIGINGSPROCEDURES die in deze handleiding worden 
omschreven (zie pagina 13).
Als u sporen van biofilm in het systeem vaststelt, moet u het 
leidingwerk laten leeglopen en doorspoelen om slib en andere 
organische verontreinigingen te verwijderen. Vul het systeem 
opnieuw met water en voer een schokbehandeling met biocide uit. 
Controleer de zuurgraad (pH) en doeltreffendheid van de huidige 
biocidebehandeling. 

WARMTEWISSELAARSSECTIE
Voer de volgende inspectieprocedure uit:
1. Zet de ventilator(en) en pomp(en) uit.
2. Verwijder de druppelvangers en toegangsluiken.
3. Onderzoek het oppervlak van de batterijen/vulpakketten op:

- obstakels en verstoppingen
- beschadiging
- corrosie 
- vuil

4. Plaats de druppelvangers en de toegangsluiken na de inspectie
terug en start de pomp(en) en de ventilator(en).

Verwijder verstoppingen uit de warmtewisselaarsectie(s). 
Herstel beschadigde of gecorrodeerde zones. Raadpleeg uw lokale 
BAC Balticare-vertegenwoordiger voor bijstand.
Minder belangrijke vervuiling mag u verwijderen door een 
chemische reiniging uit te voeren of door het 
waterbehandelingsprogramma tijdelijk aan te passen. Vraag advies 
aan uw waterbehandelingsbedrijf. Bij ernstige vuilafzetting moet 
het systeem gereinigd en doorgespoeld worden volgens de 
REINIGINGSPROCEDURES (Zie pagina 13).
Controleer regelmatig het totale aëroob kiemgetal (TAB) en zorg dat 
dit op een aanvaardbaar niveau blijft om vervuiling te voorkomen.

GEVINDE UITLAATBATTERIJ (OPTIE)
De droge gevinde batterij is gevoelig voor corrosie en aanhechting 
van zwevende stofdeeltjes (batterijvervuiling).
De droge gevinde batterij moet regelmatig gereinigd worden om 
onder de omgevingsvoorwaarden waarin het toestel werkt de 
hoogst mogelijke werkingsgraad te handhaven. Een op gezette 
tijden uitgevoerde reiniging van de batterij(en) draagt belangrijk bij 
tot een lange levensduur van het systeem en is een voorwaarde voor 
een maximale benutting van toegevoerde energie. 
De regelmatige reiniging van de warmtewisselingsbatterij kan 
worden uitgevoerd met een stofzuiger en/of perslucht. In een sterk 
vervuilde omgeving moeten voor het reinigen in de handel 
verkrijgbare reinigingsmiddelen voor batterijen worden gebruikt. 
Het reinigen van de batterijen door ze met water af te spuiten 
verwijdert wel grove vuilafzettingen maar heeft nauwelijks invloed 
op verontreinigende stoffen. Het verwijderen van stof en zouten 
vereist een speciaal reinigingsmiddel dat in staat is de hechting 
tussen het vuil en het oppervlak van de warmtewisselaar te 
verbreken. Bij gebruik van sproeiwater mag de waterdruk nooit 
hoger zijn dan 2 bar en mag de waterstraal nooit toegepast worden 
onder een hoek ten opzichte van het oppervlak van de vinnen maar 
enkel evenwijdig eraan. 
De keuze van het reinigingsmiddel voor batterijen is belangrijk 
omdat het reinigingsmiddel afzettingen op het oppervlak van de 
batterij moet neutraliseren en ervan verwijderen. BAC ontraadt voor 
batterijen het gebruik van alkalische en zure reinigingsmiddelen. 
Deze reinigingsmiddelen voor batterijen kunnen schuimvorming 
(van aluminiumoxide of -hydroxide) veroorzaken waardoor 
minuscule laagjes van de basisalliage en het daarop afgezette vuil 
afgestript worden. De meeste van deze schuimende 
reinigingsmiddelen veroorzaken krassen en zijn bekend als 
reactieve reinigingsproducten. Een manier om dit type 
reinigingsmiddelen te herkennen is dat ze op de verpakking 
meestal als corrosief worden aangeduid. De hoofdingrediënten van 
een batterijreinigingsmiddel mogen nooit zo agressief zijn dat ze 
het metaal of de batterijcoating aantasten of irriterend zijn voor 
werknemers die het middel toepassen. 
Een belangrijk aspect bij de toepassing van reinigingsmiddelen voor 
batterijen is de geschiktheid voor afspoelen. De meeste hydroxiden 
neigen ertoe zich aan oppervlakken vast te hechten tenzij 
voldoende bevochtigingsmiddelen aan de formule zijn toegevoegd 
om de oppervlaktespanning van de oplossing te verlagen. Als de 
oplossing te weinig bevochtigingsmiddelen bevat en niet afdoende 
van het oppervlak gespoeld wordt, kan het residumateriaal zich op 
het grensvlak tussen vinnen en buizen vastzetten en doorgaan met 
het aantasten van de vinnen.
BAC adviseert het gebruik van meer geavanceerde 
reinigingsmiddelen die als surfactantia bekend zijn. Deze middelen 
verlagen de oppervlaktespanning en zijn in staat in de vuildeeltjes 
door te dringen, ze te emulsifiëren en op te lossen zonder de 
basisalliage te beïnvloeden. Surfactante systemen zijn veilig voor de 
batterijalliage; ze zijn gemakkelijk weg te spoelen en beter dan 
alkalinereinigingsmiddelen in staat aanslag los te maken en te 
verwijderen. Bovendien zijn ze milieuneutraal, veilig in gebruik en 
gemakkelijk aan te brengen en af te spoelen. Surfactante systemen 
zijn vrijwel altijd niet-corrosief.

Inspecties en correctieve acties

Figuur 6: Centrifugaal ventilator met voorover gebogen schoepen - VL
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ONDERHOUDSPROCEDURES
DRUPPELVANGERS
Voer de volgende inspectieprocedure uit:
1. Controleer visueel zones met overmatig druppelverlies terwijl de

ventilator(en) en de pomp(en) ingeschakeld zijn.
2. Schakel de ventilator(en) en de pomp(en) uit en controleer

druppelvangers visueel op
- obstakels en verstoppingen 
- beschadiging
- zuiverheid
- goede passing

3. Als u een van de bovengenoemde problemen hebt opgemerkt,
moet u de ventilator(en) en de pomp(en) stoppen en de
druppelvangers verwijderen.

4. Ontdoe de druppelvangers van vaste deeltjes en vreemde
materialen. Verwijder vuil en verstoppingen.  Vervang
beschadigde en ondoeltreffende druppelvangers. 

5. Monteer de druppelvangers en zorg ervoor dat ze nauwsluitend
en zonder spleten passen.

!
GA NIET OP DRUPPELVANGERS STAAN.

WATERVERDELING
Voer de volgende inspectieprocedure uit:
1. Schakel de ventilator(en) uit maar laat de pomp(en)

ingeschakeld.
2. Controleer en regel indien nodig de sproeidruk. 

(geldt niet voor batterijmodellen met standaardpompen)
3. Verwijder de druppelvangers.
4. Controleer of de sproeiers het in de onderstaande afbeelding(en)

weergegeven sproeipatroon produceren. 
5. Schakel de pomp(en) uit en verwijder vuil en afval uit het

waterverdelingsysteem. Zorg ervoor dat de sproeibuizen en
sproeiers juist gemonteerd en zuiver zijn. Vervang beschadigde
en ontbrekende sproeiers

6. Monteer de druppelvangers en zorg ervoor dat ze nauwsluitend
en zonder spleten passen.

7. Start de ventilator(en) en pomp(en).

VENTILATORAS
De blootliggende zones van de ventilatoras zijn bekleed met een 
afdichtingsfilm voor extra corrosiebescherming. Het verdient 
aanbeveling driemaandelijks of minstens iedere zes maanden te 

controleren of de beschermlaag intact is. Neem de nodige 
maatregelen als u oppervlaktecorrosie vaststelt. Ga hiervoor als 
volgt te werk:
1.  Verwijder de beschermlaag met een geschikt reinigingsmiddel.
2. Verwijder oppervlaktecorrosie met schuurpapier.
3. Breng een nieuwe afdichtingsfilm aan op de as.

VENTILATORMOTOR
Wanneer het systeem in bedrijf is, moet de buitenzijde van het 
motorhuis minstens om de zes maanden (of vaker, afhankelijk van 
de plaatselijke omstandigheden) gereinigd worden om een 
afdoende motorkoeling te bereiken. Alleen motoren met 
beschermingsgraad IP66 mogen met water gewassen worden. 
Controleer iedere drie of zes maanden de volgende punten:

- Elektrische aansluitingen
- Motorbeveiligingen
- Opgenomen elektrisch vermogen
- Motorlagers op lawaai/oververhitting
- Motorbevestigingsbouten
- Buitenzijde van de motor op corrosie

SPROEIWATERPOMP
De BAC-pomp die op toestellen met batterijen is geïnstalleerd, 
omvat een mechanische afdichting tussen de pompbehuizing en 
pompmotor. De goede werking van deze afdichting moet om de drie 
maanden worden gecontroleerd en de afdichting moet indien nodig 
worden vervangen.

ELEKTRISCHE WATERNIVEAUCONTROLE (OPTIE)
De elektrisch aangestuurde waterniveauregeling (optie) handhaaft 
een constant waterniveau in het koudwaterbekken onafhankelijk 
van veranderingen in de koelbelasting en variaties in de druk van de 
watertoevoerleiding. Controleer elke zes maanden of alle 
componenten (klep, vlotterschakelaars) bedrijfsklaar zijn en zuiver.

!
Wanneer de vlotterschakelaar wordt gedemonteerd om hem te 
reinigen, dient u hem op exact dezelfde wijze terug te monteren, 

anders zal hij niet correct werken.

VENTILATORASLAGERS
De ventilatoras draait op kogellagers (zie de onderstaande 
afbeelding).
Onder normale bedrijfsomstandigheden moeten de lagers na 2.000 
bedrijfsuren of minstens elke zes maanden gesmeerd worden. 
Smeer de lagers in met een van de volgende waterbestendige 
geïnhibiteerde smeermiddelen (of een equivalent) dat geschikt is 
voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 120 °C of een 
equivalent.

 1. Smeernippel
 2. Sluitring

Figuur 7: Koeltoren met waterverdeling door sproeikoppen

Figuur 8: Koeltoren of condensor met gesloten kringloop en 
waterverdeling door sproeikoppen

Smering

Figuur 9: Kogellager
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ONDERHOUDSPROCEDURES
De lagers mogen alleen met een handdruksmeertoestel 
doorgesmeerd worden. Gebruik geen hogedruksmeertoestellen, 
want die kunnen de lagerafdichting beschadigen. Om te smeren 
drukt u het oude vet uit de lagers door geleidelijk nieuw vet toe te 
voegen tot het nieuwe vet uit de lagerafdichting komt. Verwijder 
altijd eerst VOLLEDIG al het oude vet en voeg nieuw vet toe tot dit uit 
de lagerafdichting komt, met name wanneer verlengde 
smeerleidingen gemonteerd zijn.
Nota: Meer informatie over smeermiddelen vindt u in de volgende tabel

MOTORLAGERS
Motoren met bouwgroottes >200L (>30 kW) zijn uitgerust met 
smeernippels

- smeerinterval: twee keer per jaar, tenzij anders aangegeven
op het typeplaatje van de motor

- smeermiddelen: zie onderstaande tabel
De lagers mogen alleen met een handdruksmeertoestel 
doorgesmeerd worden. Gebruik geen hogedruksmeertoestellen, 
want die kunnen de lagerafdichting beschadigen. Om te smeren 
drukt u het oude vet uit de lagers door geleidelijk nieuw vet toe te 
voegen tot het nieuwe vet uit de lagerafdichting komt.

SMEERMIDDELEN

INSTELBARE MOTORBASIS
Smeer de stelschroeven van de motorbasis (zie onderstaande 
figuur) iedere zes maanden met hoogwaardig corrosiewerend vet 
dat aanbevolen is voor het smeren van ventilatoraslagers.

 1. Glijbaan motorbasis
 2. Regelstang
 3. Borgmoer
 4. Regelmoer

MECHANISCHE REINIGING
Door uw verdampingskoelingapparatuur (en bijbehorend systeem) 
schoon te houden, garandeert u optimale prestaties en voorkomt u 
wildgroei van bacteriën. Hieronder worden de aanbevolen 
onderhoudsprocedures nader toegelicht:
1. Koppel de ventilator- en pompmotor(en) los en sluit de

suppletiewatertoevoer af.

2. Verwijder de schermen, druppelvangers, toegangspanelen en
deuren en laat het systeem leeglopen. Verwijder de filter van het
waterbekken niet.

3. Gebruik een zachte borstel en indien nodig zeepwater om stof,
vuil e.d. van de buitenkant en ventilator(en) te verwijderen.

4. Maak de binnenkant schoon met (zeep)water en een zachte
borstel. Gebruik zo nodig een hogedrukwaterstraal. 

5. Verwijder onzuiverheden, vuil e.d. van het waterverdeelsysteem
en maak de sproeiers schoon wanneer ze verstopt zijn.
Verwijder zo nodig de sproeier en rubberdichting om die schoon
te maken.

6. Verwijder vaste deeltjes, vuil e.d. van de warmtewisselaarsectie
(batterij/vulling). Gebruik geen stoom of water onder hoge druk
om het vulpakket van de koeltoren schoon te maken. 

7. Spoel het systeem met schoon water en laat het water
wegstromen om vuilafzetting te verwijderen. 

8. Verwijder de filter(s), maak ze schoon en plaats ze terug.
9. Verwijder vuil van de roosters en druppelvangers met een

waterstraal en plaats deze onderdelen terug.
10.Verwijder vuil van toegangsluiken en -panelen met een zachte

borstel en (zeep)water en plaats deze onderdelen terug.
11.Sluit de leegloopaansluiting en draai de suppletiewatertoevoer

open. Vul het systeem tot de overloop met schoon water.

DESINFECTIE
Bij een hoge concentratie van aërobe bacteriën en/of legionella, 
dient u mogelijk het koelsysteem te desinfecteren. Alvorens een 
reinigingsprocedure uit te voeren, verdient het aanbeveling 
verdampingskoelingapparatuur te desinfecteren als het 
bacteriologisch niveau verdacht hoog wordt.
Bepaalde lokale of nationale voorschriften adviseren tevens een 
desinfectie vóór de eerste inbedrijfstelling, na een langdurige 
stilstand, na een routinematige reinigingsbeurt of wanneer het 
koelsysteem ingrijpend is gewijzigd. 
Voer de desinfectie uit volgens gepaste procedures, rekening 
houdend met de veiligheid van schoonmaak- en 
desinfectiepersoneel.
Het systeem wordt doorgaans gedesinfecteerd met een 
natriumhypochlorideoplossing om een restgehalte van 5 - 15 mg/l 
vrij chloor te behouden. Laat deze oplossing maximaal 6 uur in het 
systeem circuleren. Een hoger chloorgehalte gedurende een kortere 
periode is eveneens toegestaan. Hiervoor is evenwel een grotere 
corrosiebescherming noodzakelijk dan alleen verzinkt staal. 
Raadpleeg uw BAC Balticare-vertegenwoordiger voor meer 
informatie. 
Vermijd een overmatig chloorgehalte, anders ontstaat gevaar voor 
versnelde corrosie en beschadiging van het systeem.
Chloorhoudend water moet vóór het aftappen worden ontchloord. 
Spoel het systeem na het desinfecteren grondig schoon met zuiver 
water.
Nota: Door een behoorlijk gecontroleerd biocideprogramma toe te passen,
kunt u de vereiste werkzaamheden voor reiniging en desinfectie minimaal
houden.

Shell Alvania grease RL3 -20°C tot +120°C

Texaco Multifak Premium 3 -30°C tot +140°C

Klüber Isoflex LDS Special A -50°C tot +120°C

Mobil Mobilith SHC 100 -40°C tot +175°C

Total Fina Elf Multis 3 -20°C tot +120°C

Tabel 7: Smeermiddelen:

Reinigingsprocedures

Figuur 10: Instelbare motorbasis
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UITGEBREID ONDERHOUD
Voer een preventief onderhoudsprogramma uit om de 

verdampingskoelingapparatuur optimaal te laten presteren en 
storings-/uitvaltijd tot een minimum te beperken. Uw lokale BAC 
Balticare-vertegenwoordiger kan u helpen een dergelijk programma 
uit te werken en toe te passen. Het preventieve 
onderhoudsprogramma voorkomt niet alleen langdurige storings-/
uitvaltijd als gevolg van onvoorziene en ongewenste 
omstandigheden, maar garandeert bovendien het gebruik van 
goedgekeurde vervangingsonderdelen die onder de volledige 
fabrieksgarantie vallen. 
Neem contact op met uw lokale BAC Balticare-vertegenwoordiger 
om goedgekeurde vervangingsonderdelen te bestellen. Vermeld bij 
de bestelling altijd het serienummer van het toestel.
Zorg dat u altijd de volgende onderdelen in voorraad hebt om de 
apparatuur makkelijker te onderhouden:

- suppletievlotterbal (indien aanwezig)
- Watersuppletieklep
- Ventilatoraslagers
- Sproeiers en bijbehorende rubberdichtingen
- Rubberdichtingen voor sproeibuizen
- Stel aandrijfriemen

- BALTIPLUS / BALTIBOND® reparatiekits (retoucheerkits).
Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen. Het gebruik van niet-
goedgekeurde onderdelen kan leiden tot prestatieverlies of een 
onveilige bedrijfstoestand.

Als het/de toestel(len) voor de installatie en/of het opstarten 

gedurende een maand of langer buiten moet(en) worden 
opgeslagen of in een streng klimaat moet(en) worden bewaard, is 
het zeer belangrijk dat de installateur bepaalde maatregelen neemt 
om het toestel in de toestand te houden zoals het de fabriek heeft 
verlaten. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Eén keer per maand de ventilator(en) laten draaien, minstens
10 omwentelingen.

- Eén keer per maand de motoras laten draaien, minstens 10
omwentelingen.

- Droogmiddelen toevoegen aan het inwendige van het
bedieningspaneel.

- De motor in niet-kunststof beschermingsmateriaal wikkelen.
- Ervoor zorgen dat de warmwaterbekkens afgedekt zijn.
- De afvoeren op de koud waterbekkens openhouden.
- Ventilatorriemen en dichtingen van toegangsluiken

verwijderen en opbergen.
- Ervoor zorgen dat het/de toestel(len) op een effen ondergrond

wordt/worden bewaard.
- Voor toestellen met batterijsecties wordt N2-vulling van deze

pijpenbundel aanbevolen om interne corrosie te voorkomen.
Koelspiralen moeten worden beschermd met N2–vulling of
een ander inert gas om corrosie te voorkomen tijdens
transport of langdurige opslag. De N2-vulling is verkrijgbaar
als optie voor koeltorens met gesloten circuit.
Verdampingscondensors worden standaard geleverd met N2-
vulling.

- Vervang  het oude lagervet door nieuw vet bij het begin van de
bewaarperiode en herhaal dit proces voor het opstarten.

- Bescherm alle zwartstalen componenten met RUST VETO of
een gelijkwaardig corrosie werend materiaal.

Voor de volledige instructies kunt u terecht bij uw lokale BAC-
Balticare-vertegenwoordiger.

Info over uitgebreid onderhoud

Langdurige bewaring buitenshuis
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BIJKOMENDE ASSISTENTIE EN INFORMATIE
BAC heeft een onafhankelijk gespecialiseerd onderhoudsbedrijf 

opgericht onder de naam Balticare. In het aanbod van BAC Balticare 
vindt u alle elementen die u nodig hebt om uw 
verdampingskoelingapparatuur veilig en efficiënt te gebruiken. U 
vindt hier een breed serviceaanbod, variërend van risicobeoordeling 
tot selectieve waterbehandeling, opleiding, tests, administratief 
beheer en jaarlijks systeemoverzicht. Voor meer bijzonderheden 
neemt u contact op met BAC Balticare op de website 
www.balticare.com. U kunt echter ook uw lokale BAC-
vertegenwoordiger raadplegen voor nadere informatie en specifieke 
bijstand op www.BaltimoreAircoil.eu.

NASLAGDOCUMENTATIE
- Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your

Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002,
30 pagina’s.

- Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours
Aéroréfrigérantes. Ministères de l’Emploi et de la Solidarité,
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie,
Ministère de l’Environnement, juni 2001, 54 pagina’s.

- Voorkom Legionellose. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. December 2002, 77 pagina’s.

- Legionnaires’ Disease. The Control of Legionella Bacteria in
Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62
pagina’s.

- Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen.
VDI 6022.

INTERESSANTE WEBSITES
www.BaltimoreAircoil.eu;
www.balticare.com;
www.eurovent-certification.com
www.ewgli.org
www.ashrae.org
www.uniclima.org
www.aicvf.org
www.hse.gov.uk

Balticare

Meer informatie
15



AANBEVOLEN ONDERHOUDS- EN CONTROLEPROGRAMMA
* enkel voor motoren met smeernippels met bouwgrootte > 200 L (> 30 kW)
** afhankelijk van toegepaste praktijkcode
Opmerkingen:
1. De bovenstaande tabel moet in voorkomend geval worden aangevuld afhankelijk van de waterbehandeling en de in het koelsysteem opgenomen

hulpapparatuur. Neem contact op met de leverancier voor aanbevelingen inzake acties en frequentie.
2. Het aanbevolen onderhoudsinterval geldt voor standaardinstallaties. Een frequenter onderhoud kan noodzakelijk zijn als gevolg van verschillende

omgevingsvoorwaarden.
3.  Voor gebruik bij omgevingstemperaturen beneden het vriespunt moet u het apparaat vaker inspecteren (zie het gedeelte “Winterbedrijf” in de

overeenkomstige “Richtlijnen voor Bedrijf en Onderhoud”).
4. Voor toestellen met riemaandrijving moet de spanning op nieuwe aandrijfriemen worden bijgesteld na de eerste 24 bedrijfsuren en vervolgens op

maandbasis.

Planning

Uit te voeren actie Actie Inbedrijfstelling Wekelijks Maandelijks Driemaandelijks Zesmaandelijks Jaarlijks Stilleggen

Controles en 
instellingen

Koudwaterbekken en filters X X

Bedrijfswaterniveau en 
suppletie

X X

Spuien X X

Bekkenverwarmingspakket X X

Riemspanning X X

Uitlijning aandrijving X X

Sluitring X X

Rotatie ventilator(en) en 
pomp(en)

X

Motorspanning en -stroom X X

Abnormaal geluid en/of 
overmatige trillingen

X X

Inspecties en 
bewaking

Algemene toestand X X

Warmtewisselaarsectie X X

Gevinde uitlaatbatterij (optie) X X

Druppelvangers X X

Waterverdeelsysteem X X

Ventilatoras X X

Ventilatormotor X X

Pomp X

Pakket elektrische 
waterniveauregeling (optie)

X X

TAB-test (teststrookjes) X X

Circulatiewaterhoeveelheid X X

Systeemoverzicht X X

Administratief beheer afhankelijk van interventie

Smering Ventilatoraslagers X X X

Motorlagers* X X

Verstelbare motorbasis X X X

Reinigings-
procedures

Mechanische reiniging X X X

Desinfectie** (X) (X) (X)

Leegloop X

Tabel 8: Aanbevolen onderhouds- en controleschema
www.BaltimoreAircoil.eu
info@BaltimoreAircoil.eu
www.balticare.com
info@balticare.com
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