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3. Eén TRANE luchtgekoelde waterkoelmachine type CGAM 040 HE SQ voor buiten 

opstelling. 

Uitvoering koelmachine: 

- Gegalvaniseerde metalen frame constructie voorzien van witte poedercoating (RAL9002). 
- Twee koudemiddelcircuits R410A met elektronisch expansieventiel en HD/LD beveiliging. 
- Onderhoudsvrije en zuiggasgekoelde hermetisch gesloten Scroll compressoren met direct 

on-line start regeling voorzien van carterverwarming, overload en een interne temperatuur 
beveiliging. 

- Capaciteitsregeling door middel van het schakelen van compressoren. 
- Verdamper uitgevoerd als RVS platenwisselaar met Victaulic wateraansluitingen. 
- Verdamperverwarming en thermische isolatie op hydraulische componenten. 
- Luchtgekoelde condensor met koperen pijpen en aluminium lamellen. 
- Scharnierende ventilatoren voor gemakkelijk onderhoud. 
- Stromingsbewaking (losse levering) en waterfilter (maaswijdte 1,6mm). 
- Schakelkast met 3-polige hoofdschakelaar en zekeringen. 
- Stuurstroomtransformator 400/230/24 V.  
- TRANE CH530 microprocessorregeling: 

• Touch screen display in Nederlandse taal. 

• Water uittrede temperatuur setpoint. 

• Adaptive Control™ welke de koelmachine in bedrijf houdt als een limiet wordt 
overschreden door de capaciteit terug te regelen. 

• Systeem druk, hoge en lage koudemiddeldruk storing. 

• Condensor ventilator regeling op basis van condensor druk.  

• Instelbare compressor anti-short cycle timer. 

• Compressor opstart volgorde gebaseerd op het aantal starts en draaiuren. 

• Fase-onbalans of fase-omkering. 

• Relaiskaart met 4 programmeerbare outputs voor b.v. Storing, Bedrijf of Vollast melding. 

• Externe vrijgave aansturen koelmachine. 
- Op deze koelmachine is de Nederlandse RLK en de F-gassen verordening van toepassing. 
- De koelmachine wordt ontworpen en gefabriceerd onder een kwaliteits- en milieuzorgsysteem 

dat is gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001:2008 en ISO14001-normen. 
- De koelmachine wordt in de fabriek getest conform norm EN14511 en het rendement wordt 

gecertificeerd door Eurovent. Alle koelmachines worden vervaardigd in overeenstemming met 
een productiekwaliteitsplan ter verzekering van een goede constructie en werking. 

- De constructie van de unit is in overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen: 

• CE / Ecodesign. 

• Richtlijn Drukapparatuur (PED) 2014/68/EU. 

• Machinerichtlijn (MD) 2006/42/CE. 

• Laagspanningsrichtlijn (LV) 2006/95/CE. 

• Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2004/108/CE. 

• Nummering en aanduiding kabels en componenten CEI 60750. 

• Norm Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines EN 60204-1. 
- Levering inclusief documentatie waaronder de handleiding voor installatie, bediening en  

onderhoud, de gebruikershandleiding en het bedradingsschema.  
- Het proefdraaien en inregelen van de machine op locatie. 
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De machine is voorzien van de volgende opties: 

- Rubber trillingdempers.  
- Condensor voorzien van pre paint epoxy coating. 
- Communicatie interface ModBus™* 
- Winterregeling voor bedrijf tot -18°C.    
- Victaulic adapterset met klem (Victaulic/flens) 
- Trillingscompensatoren set (flens/flens) 
 

* Betreft enkel de interface, gemonteerd en geprogrammeerd af fabriek. 
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KOELMACHINE  Type CGAM 040 HE SQ 

Net EER*  2.08 
Net ESEER  3.96 
Net koelvermogen*  kW 70,43 
Opgenomen vermogen bij ontwerp kW 33,51 
PED categorie  II 

 
COMPRESSOR  3-D Scroll  4 

Koelcircuits  2 
Regeltrappen   4 

 
VERDAMPER Water/mono ethyleenglycol %/% 70 / 30 

Vloeistofhoeveelheid l/s 3,1 
Vloeistoftemperatuur in/uit °C/°C 1 / -5 
Vloeistofweerstand kPa 27,5 
Vervuilingsfactor m2K/kW 0,017 
Water aansluitingen Victaulic mm 76 
 

CONDENSOR Omgevingsluchttemp. ontwerp  °C 35 
Omgevingsluchttemp. min/max °C/°C -18 / 46  
Ventilatormotoren  4 

 
ELEKTRISCH Aansluitspanning V-Ph-Hz 400-3-50 

Opgenomen stroom bij ontwerp **/*** A 57 
Aanloopstroom **/*** A 211 

 
ALGEMEEN Lengte mm 2905 

Breedte mm 2266 
Hoogte mm 2185 
Bedrijfsgewicht kg 1401 
Koudemiddel R410A (GWP 2088) kg 15+15 
Minimum inhoud watersysteem l **** 

 
GELUID  Geluidsvermogen dB(A) 84 

Geluidsdruk op 10m dB(A) 52 
Gebaseerd op vrije veld condities conform ISO 3744 / Eurovent. 

 
 
* Netto volgens Eurovent EN14511-3-2011 
** Exclusief pomp en buffer. 
*** Bij aanlopen laatste compressor, overige nominaal draaiend inclusief ventilatoren en stuurstroom. 
**** Afhankelijk van de toepassing, koellast en toegestane temperatuurfluctuatie waarover graag overleg. 

 
  


