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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Beschrijving
De compacte airconditioningsmodule Aquaris Silent is ontwor-
pen voor de inbouw in verlaagde plafonds voor de airconditio-
ning van kantoorruimten. Door de eenzijdige aanbrenging in de
ruimte wordt via een luchttoevoer-/luchtafvoerroostercombina-
tie een luchtcirculatie geproduceerd en wordt de ruimte opti-
maal doorspoeld.

De gebruiksklare compacte airconditioningsmodule maakt een kos-
tenbesparende en snelle inbouw mogelijk in de verlaagde plafonds
van de hallen die zich bevinden naast de te klimatiseren ruimten.
Daarom kunnen de hoogten van de ruimten ten volle worden benut
en kan de hoogte van gebouwen worden verminderd.

Een geluidstechnisch geoptimaliseerde behuizing kan een zeer
zachte werking garanderen.

De compacte airconditioning Aquaris KWB klimatiseert en ont-
vochtigt met inachtneming van de comfortvereisten overeen-
komstig DIN EN 13779. Het gevoelige koelvermogen bedraagt
tot 1,46 kW bij een luchthoeveelheid van 315 m³/u. In de ruimte
wordt een indringdiepte tot 5 m bereikt. Het apparaat wordt
standaard uitgerust met 3 snelheidsniveaus en is leverbaar in
een uitvoering met 2 of 4 geleiders. Het aansluiten van ruimte-
bedieningsapparaten van verschillende fabrikanten is mogelijk.

Via het geperforeerde aanzuigrooster wordt ruimtelucht in de
compacte airconditioning gezogen en via de horizontaal inge-
bouwde filter gereinigd, in de Aquaris gekoeld of verwarmd en
via een nozzlerooster als gekoelde of verwarmde toevoerlucht
terug naar de ruimte aangevoerd. De compacte airconditiongs-
module kan zowel als zuiver airconditioningstoestel alsook als
circulatie- / ventilatietoestel worden gebruikt. Hiertoe kan gezui-
verde buitenlucht via een zijdelingse aftakking in het tussenpla-
fond naar de uitblaaskast worden aangevoerd en via het
nozzlerooster in de ruimte worden geblazen. De filter kan zijde-
lings uit het toestel worden getrokken, of eenzijdig of bij weinig
ruimte beide zijden in gedeelde uitvoering. 
Voor inspectie, onderhoud, wijzigingen achteraf, enz. moeten
door de installateur voldoende revisie-openingen in aantal en
grootte worden voorzien.

Eigenschappen van het gecombineerde luchttoevoer- en
luchtafvoerrooster van het type KWB
De toevoerlucht wordt tangentieel, vanaf één zijde, in de ruimte
geblazen. De zich ontwikkelende luchtcirculatie maakt een opti-
male doorspoeling van de ruimte mogelijk, zodat de luchttoe-
voer zich in de hele ruimte gelijkmatig verdeelt. Bij alle KWB-
uitvoeringen wordt een stabiele luchtstroom geproduceerd, die
ook bij een temperatuurverschil van < 10 K stabiel is en niet on-
gecontroleerd in het verblijfsgebied terechtkomt. Door de ver-
stelbare nozzles kan een divergerende luchtstroom worden
ingesteld. Zo kan de inductie worden verhoogd en als gevolg
doet zich een zeer goede temperatuur- en snelheidsdaling voor.
Door de hoge inductiewerking blijkt ook bij verwarming een ge-
lijkmatige temperatuurverdeling.

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Aansluitkast
- Verzinkt plaatstaal

Nozzles
- Kunststof, vergelijkbaar met kleurtoon RAL 9010 (wit) of 

RAL 9005 (zwart)
Frontpaneel

- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)
Filter

- Filterklasse G2
- Frame uit staal

Behuizing
- Verzinkt plaatstaal

Condensaatbak
- Verzinkt plaatstaal

Ventilator
- Ventilatorbehuizing uit verzinkt plaatstaal met waaier uit

Aluminium
Warmtewisselaar

- 2 geleiders
- 4 geleiders
- Frame uit verzinkt plaatstaal
- lamellen uit aluminium
- Buizen uit koper

Flexibele aftakking
- Frame verzinkt plaatstaal

KWB - Frontpaneel met geïntegreerde beweeglijke nozz-
les (3 rijen) voor luchttoevoer, stansrooster voor 
luchtafvoer.

Apparaat voor ruimtebediening
- Tweepuntsregelaar voor verwarmings- en/of koelsyste-

men
Kleppen en klepaandrijvingen

- voor het regelen van luchtnabehandelingsapparaten aan 
de waterzijde

Condensaatpomp
- voor de afvoer van het condenswater aan het koelregister

Klep-condensaatbak
- Verzinkt plaatstaal, thermisch geïsoleerd

Relaiskit
- voor de ontkoppeling van max. 5 parallel op een bedie-

ningsapparaat werkende Aquaris Silent
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
Aquaris KWB-10

Correctiefactoren voor koelvermogen

*

Waterinlaattemperatuur 7°C
Wateruittredingstemperatuur 12°C
luchtinlaattemperatuur 27°C
Relatieve luchtvochtigheid 47%

Aquaris KWB-10-2-R max
gemid-

deld
min

Luchthoeveelheid (m³/h) 200 140 95
Totale vermogen (kW) 1,27 0,95 0,68
Gevoelig vermogen (kW) 0,95 0,70 0,49
Waterhoeveelheid (l/h) 219 163 116
Drukverlies aan de waterzijde (kPa) 7,42 4,40 2,44
Geluidsvermogen [dB(A)] 40,9 33,9 28,3
Geluidsdrukniveau* [dB(A)] 36,6 29,6 24,0

Aquaris KWB-10-4-R max
gemid-

deld
min

Luchthoeveelheid (m³/h) 195 135 95
Warmtevermogen1 (kW) 1,35 1,05 0,81
Waterhoeveelheid (l/h) 117 90 70
Drukverlies aan de waterzijde (kPa) 3,36 2,14 1,37

27
 °

C/
47

 %

7 °C/12 °C 1,00
6 °C/12 °C 1,02
10 °C/16 °C 0,79
16 °C/19 °C 0,56

26
 °

C/
50

 %

7 °C/12 °C 0,94
6 °C/12 °C 0,96
10 °C/16 °C 0,72
16 °C/19 °C 0,49

Ruimte 55m³
Afstand tot geluidsbron r 2m
Richteffect van de geluidsbron Q 4
Geluidsabsorptiegraad α 0,15

1 Luchtinlaattemperatuur = 20 °C,
Waterinlaattemperatuur = 70 °C, Δt = 10 °C
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Aquaris KWB-20

Correctiefactoren voor koelvermogen

*

Waterinlaattemperatuur 7°C
Wateruittredingstemperatuur 12°C
luchtinlaattemperatuur 27°C
Relatieve luchtvochtigheid 47%

Aquaris KWB-20-2-R max
gemid-

deld
min

Luchthoeveelheid (m³/h) 315 260 230
Totale vermogen (kW) 1,95 1,67 1,51
Gevoelig vermogen (kW) 1,46 1,24 1,12
Waterhoeveelheid (l/h) 335 287 259
Drukverlies aan de waterzijde (kPa) 6,42 4,88 4,09
Geluidsvermogen [dB(A)] 43,1 38,7 35,7
Geluidsdrukniveau* [dB(A)] 38,8 34,4 31,4

Aquaris KWB-20-4-R max
gemid-

deld
min

Luchthoeveelheid (m³/h) 305 255 225
Warmtevermogen1 (kW) 2,07 1,83 1,68
Waterhoeveelheid (l/h) 179 158 145
Drukverlies aan de waterzijde (kPa) 9,04 7,28 6,25

27
 °

C/
47

 %

7 °C/12 °C 1,00
6 °C/12 °C 1,01
10 °C/16 °C 0,80
16 °C/19 °C 0,56

26
 °

C/
50

 %

7 °C/12 °C 0,94
6 °C/12 °C 0,96
10 °C/16 °C 0,74
16 °C/19 °C 0,50

Ruimte 55m³
Afstand tot geluidsbron r 2m
Richteffect van de geluidsbron Q 4
Geluidsabsorptiegraad α 0,15

1 Luchtinlaattemperatuur = 20 °C,
Waterinlaattemperatuur = 70 °C, Δt = 10 °C
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Afmetingen van de toebehoren

Kleppen
VMP46

Driewegklep met een nominale druk van
16 bar.
Behuizing bestaand uit messing.
Schroefdraadaansluitingen G...B.
Met handinsteller.

Kleptypen

Stelaandrijving STA219/STA719

Elektrothermische stelaandrijving
bij klep met 2,5mm nominale slag.
Met bewegings- en positie-indica-
tor.
Werkingsmodus 24 V DC.
OPEN-/GESLOTEN-functie of pro-
portioneel PWM.

Stelaandrijving STA219

Stelaandrijving STA719

Koelen
(bij 2 geleiders)

Verwarmen
(extra bij 4 geleiders)

Af
m

et
in

ge
n 10 VMP46.10-0,63 VMP46.10-0,63

20 VMP46.10-1,0 VMP46.10-0,63

- stelaandrijving 230 V AC
- OPEN-/GESLOTEN-functie of proportioneel PWM

- stelaandrijving 24 V AC
- OPEN-/GESLOTEN-functie of proportioneel PWM
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Kamertemperatuurregelaar 2 geleiders
Model RCC10

Voor systemen zonder automatische omschakeling kan in plaats
van de voeler een externe schakelaar voor de manuele omscha-
keling worden gebruikt.
Voor systemen met permanente verwarming wordt de regelaar-
ingang zonder voeler gebruikt.
Voor systemen met permanente koeling moet de regelaaringang
elektrisch worden kortgesloten (B2 met M).

- Uitgang voor stelaandrijving in- / uitlaatkleppen
- uitgangen voor ventilator met drie standen
- regeling facultatief overeenkomstig de ruimtetemperatuur of 

de temperatuur van de teruggestroomde lucht
- automatische omschakeling verwarmen en koelen
- Werkingsmodi normale werking, energiebesparingswerking, 

werking met bescherming tegen vorst of UIT
- Omschakelingscontactingang voor de werkingsmodus voor 

afstandsschakeling
- Regelparameter te kiezen
- Bedrijfsspanning AC 230 V

B1 = voeler voor de teruggestroomde lucht (temperatuur-
voeler QAH11.1)

B2 = omschakelingsvoeler (temperatuurvoeler QAH11.1 + 
omschakelingsmontageset ARG86.3)

M1 = Drietrapsventilator
N1 = Ruimtetemperatuurregelaar RCC10 / RCC10.1
S1 = Externe omschakelaar werkingsmodi
Y1 = Zoneklep MVE..., MXE...

L, N = Bedrijfsspanning AC 230 V
B1 = Signaalingang 'temperatuurvoeler van de terugge-

stroomde lucht'
M = Meetnul 'temperatuurvoeler van de terugge-

stroomde lucht' en 'omschakelingsvoeler'
B2 = Signaalingang 'changeover-voeler'
D1, GND = Signaalingang voor potentiaalvrije werkingsmodu-

somschakelaar (werkingszin instelbaar)
Q1 = Stuuruitgang 'Ventilatortrap I', AC 230 V
Q2 = Stuuruitgang 'Ventilatortrap II' AC 230 V
Q3 = Stuuruitgang 'Ventilatortrap III' AC 230 V
Y11 = Stuuruitgang 'Klep' AC 230 V (arbeidscontact, voor

stroomloos gesloten kleppen)
Y12 = Stuuruitgang 'Klep' AC 230 V (rustcontact, voor

stroomloos open kleppen))
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Ruimtetemperatuurregelaar 4 geleiders
Model RCC30 Model RDF30

- uitgangen voor aan-/uit-klepstelaandrijvingen
- uitgangen voor ventilator met drie standen
- Regeling facultatief overeenkomstig de ruimtetemperatuur of

de temperatuur van de teruggestroomde lucht
- Werkingsmodi normale werking, energiebesparingswerking,

werking met bescherming tegen vorst of UIT

-
contactingang voor omschakeling voor de werkingsmodus
afstandsschakeling

- Regelparameter te kiezen
- Bedrijfsspanning AC 230 V

- Uitgangen voor 2-punts klepaandrijvingen
- uitgangen voor ventilator met drie standen
- Regeling facultatief overeenkomstig de ruimtetemperatuur of 

de temperatuur van de teruggestroomde lucht
- werkingsmodi normale werking, energiebesparingswerking 

en operationaliteit
- contactingang voor omschakeling voor de werkingsmodus 

afstandsschakeling
- Regelparameter die in zeer grote mate aan het gebruik kan 

worden aangepast
- Bedrijfsspanning AC 230 V
- Aanduiding van de ruimtetemperatuur, werkelijke waarde of 

instelwaarde te kiezen

B1 = voeler voor de teruggestroomde lucht (temperatuurvoe-
ler QAH11.1)

M1 = Drietrapsventilator
N1 = ruimtetemperatuurregelaar RCC 30 of RDF30
S1 = Externe omschakelaar werkingsmodi
Y1 = Verwarmingsklep
Y2 = Koelklep

L, N = Bedrijfsspanning AC 230 V
B1 = Signaalingang 'temperatuurvoeler van de terugge-

stroomde lucht'
M = Meetnul 'temperatuurvoeler van de terugge-

stroomde lucht'
B2 = Signaalingang 'changeover-voeler'
D1, GND = Signaalingang voor potentiaalvrije werkingsmodu-

somschakelaar (werkingszin instelbaar)
Q1 = Stuuruitgang 'Ventilatortrap I', AC 230 V
Q2 = Stuuruitgang 'Ventilatortrap II' AC 230 V
Q3 = Stuuruitgang 'Ventilatortrap III' AC 230 V
Y11 = Stuuruitgang 'Verwarmingsklep' AC 230 V
Y12 = Stuuruitgang 'Koelklep' AC 230 V
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Model ACR12.441 Digitale compacte ruimtecontroller voor ventilatorconvectoren

met 2 geleiders met/zonder verwarmingselement of met 4 gelei-
ders

Aansluitschakelschema
Ventilatorconvector met 2 geleiders met / zonder verwarmingselement

Ventilatorconvector met 4 geleiders

Andere sturingen mogelijk op aanvraag!

- proportionele uitgangen PWM voor elektrothermische stel-
aandrijvingen van kleppen 230 V AC

- 3-traps ventilatoren automatisch - automatisch of handmatig
- omschakelaar winter/zomer (verwarmen/koelen) manueel of

automatisch (met QAH11.1-voeler)
- Drie werkingsmodi: standaard werking, energiebesparings-

werking of stand-by
- Digitale ingang, werkingsmodusomschakelaar (voor bewe-

gingsmelder of venster open)
- Ingang optioneel voor temperatuurvoeler voor de terugge-

stroomde lucht (QAH11.1) bij Aquaris Silent met 4 geleiders

B2 = Omschakelingsvoeler (systeem met 2 geleiders) of
temperatuurvoeler voor de teruggestroomde lucht (sy-
steem met 4 geleiders)

E1 = Ext. relais E-verhitter
M1 = Drietrapsventilator
N1 = Regelaar voor systeem geparametriseerd met 4 geleiders
N2 = Regelaar voor systeem geparametriseerd met 2 geleiders
S1 = Raamcontact of aanwezigheidsmelder
Y1 = in N1 gebruik, verwarmingsklep

in N2 gebruik, verwarmings- of koelklep (omschake-
lingsvoeler)

Y10 = in N1 gebruik koelklep
in N2 gebruik relais voor E-verhitter

DU1 = raamcontact of aanwezigheidsmelder, SELV
GND = meetnul
M = meetnul voor sensoringang
B2 = omschakelingsvoeler ingang of temperatuurvoeler van

de teruggestroomde lucht  QAH11.1
N, L = spanningsvoorziening AC 230 V
Y1 = systeem met 4 geleiders / klepuitgang verwarmen / AC 230 V

systeem met 2 geleiders / klepuitgang verwarmen of
koelen / AC 230 V

Q1 = uitgang ventilatortrap 1 / AC 230 V
Q2 = uitgang ventilatortrap 2 / AC 230 V
Q3 = uitgang ventilatortrap 3 / AC 230 V
Y10 = systeem met 4 geleiders / klepuitgang koelen / AC 230 V

systeem met 2 geleiders / uitgang voor ext. relais E-
verhitter / AC 230 V
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Condensaatpomp
Beschrijving
De condenswaterpomp wordt gebruikt voor de afvoer van het
condenswater aan het koelregister, als er geen toereikende hel-
ling naar het afvoersysteem dat door de installateur werd voor-
zien aanwezig is. Met alarmmelding (als de hoogte van het water
boven 27 mm stijgt).

(1) Condensaatafvoer ø8 mm buiten  (voor ø6 mm binnen)
(2) Pomp
(3) condensaatinlaat ø17 mm buitenkant

(rubberen opname ø15 mm binnenkant)
(4) filter (voor partikels >1 mm) 
(5) vlotter
(6) magneet
(7) elektronische sturing
(8) aansluiting
(9) thermische bescherming

Technische gegevens
Spanningsvoorziening 230 V-50/60 Hz
vermogen (230 V-50 Hz) 6 W
nominale stroom 30 mA
maximaal vermogen 10 W
thermische bescherming 90°C
alarmcontact contact NC
veiligheidsmaatregel aarding
medium water
temperatuur van het medium tussen  0°C en 33°C
omgevingstemperatuur max. 50°C
max. doorstroming 8 l/h
max. drukverschil 8 m
max. opvoerhoogte 8 m
pomptype zuigerpomp
Geluidsniveau <28 dB(A)
Afmetingen 91 × 68 × 45 mm
Vlotterschakelaar ON (24 mm); OFF (19 mm); 

ALARM (27 mm)
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Aansluitschema / klemmenplan
Condenswaterpomp van het type 8 FC

Belangrijk:
De pomp is uitgerust met een C & NC / C & NO (omkeerbaar)
overloopalarmcontact (8 A/250 V). Kies een geschikte aansluit-
kabel. Het contact kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een
koelsysteem waarvan de condensaatoverloop een risico vormt,
uit te schakelen (na zorgvuldige controle van de klantenspecifi-
catie en het daaruit resulterende elektrische aansluitdiagram
door de installateur). De installatie wordt ter plaatse uitgevoerd.

De condenswaterpompen worden los meegeleverd.
Optioneel kan de aanbouw en de bedrading in de fabriek gebeu-
ren (tegen meerprijs).

De grafiek toont de capaciteit van de condenswaterpomp afhan-
kelijk van de verticale afstand V en de horizontale afstand H (met
betrekking tot het latente vermogen)

door de installateur te voorzien:
(1) Aansluitkast P = rood
(2) Kabel N = blauw
(3) 630 mA-zekering aarding = geel/groen
(4) magneetventiel C = zwart
(5) compressor NC = zwart
(6) of

QL = latente vermogen

QL = Qges - Qsen

Qges = Totale vermogen

Qsen = Gevoelig vermogen

QV = condensaathoeveelheid

QV (l/h) =
Qges - Qsen (W) 

680
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Technische gegevens
Installatieschema's
Bedrading thermocontact, overbelastingsbeveiliging

Elektrische kleppen Condensaatpomp

Geldig voor gemotoriseerde klepaandrijvingen.
Bij thermische aandrijvingen zijn klemmen 3 en 6 niet aangesloten.

wit*
wit*

blauw
bruin
zwart
grijs
paars
oranje
rood min.

geel / groen

geel

groen

C
AT

N

max

gemiddeld

min

V1
V1
V1
V2
V2
V2

Klep 1

Klep 2

M
~

N
230V/AC 50Hz
TT
N
8A/250V

Ingang

Uitgang
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Bedrading thermocontact, overbelastingsbeveiliging, bedrijfs- en storingsmelding

wit*
wit*

blauw
bruin
zwart
grijs
paars
oranje
rood min.

geel / groen

geelgroen

C

AT

N

max

gemiddeld

min

N/C

N/O

potentiaalvrij contact

L

AAN / UIT

Ruimte-
controller

door de installateur te voorzien
11/15 - 13

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

30.07.2012Staat:



Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB

Bedrading bij parallelbedrijf

wit (*) = potentiaalvrij thermocontact als overbelastingsbeveiliging voor de motor

Schakelschema
1 snelheidsschakelaar + 2 of meer FAN COILS
(**) Afhankelijk van het afschakelvermogen van 
de controller

wit (*)
wit (*)

blauw  
bruin
zwart
grijs
paars
oranje
rood min.

geel / groen

geel

groen
C AT

ge-

max 

min

wit (*)
wit (*)

blauw  
bruin
zwart
grijs
paars
oranje
rood min.

geel / groen

geel

groen

C AT
gemiddeld 

max 

min

wit (*)
wit (*)

blauw  
bruin
zwart
grijs
paars
oranje
rood min.

geel / groen

geel

groen

C AT
gemiddeld 

max 

min

wit (*)
wit (*)

blauw  
bruin
zwart
grijs
paars
oranje
rood min.

geel / groen

geel

groen

C AT gemiddeld 

max 

min

Snelheidsk
euzeschakelaar

N

KM1

KM2

KM3

N

N

blau

bruin

blau

bruin

blauw  

bruin

blauw  

bruin

NL

N

L
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Montage-instructies

Dichtingen

Aansluitkast

Flexibele aftakking

FCU

L

R

1 Aansluitkast aan het plafond ophangen en aan de wand bevestigen met behulp van schroeven.
2 FCU met flexibele aftakking aan de aansluitkast schroeven en geluidsgeïsoleerd aan het plafond ophangen.
3 Rooster met behulp van VM-montage aan de aansluitkast schroeven.
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
Gebruikte symbolen
Op de volgende pagina's worden de volgende symbolen gebruikt:

Waarschuwing

Gevaar, elektrische spanning

Belangrijke of nuttige informatie

Kwalificatievereisten
De installatie- en onderhoudswerken aan dit apparaat mogen
enkel door gekwalificeerd geschoold personeel worden uitge-
voerd. De geldende voorschriften, bepalingen en wetten moeten
worden nageleefd.

In de gevallen waarin het apparaat niet door geschoold perso-
neel wordt geïnstalleerd, wordt SCHAKO van elke verantwoor-
delijkheid ontslagen.

Gebruik van de Aquaris Silent volgens de voorschriften
De Aquaris Silent werd uitsluitend voor gebruik in airconditio-
ning, verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen ontwikkeld.

De Aquaris Silent mogen noch in extreem vochtige, noch op 
plaatsen met veel stof, buitenshuis of in gebieden met explosie-
gevaar worden gebruikt. Als deze voorschriften niet worden na-
geleefd, wijst SCHAKO de aansprakelijkheid voor mogelijke 
schade af.

Kenmerken
De Aquaris Silent van SCHAKO werden in de volgende uitvoerin-
gen vervaardigd:

Aan de voorkant van de Aquaris Silent is
een sticker met de juiste typeaanduiding
aangebracht.

 

Omgevingsfactoren
Bij gebruik van de Aquaris Silent moet aan de volgende omge-
vingsvoorwaarden worden voldaan:

Het voor de werking gebruikte water moet overeenkomen met
de waterkwaliteit volgens DIN 50930 en VDI 2035.

Als met deze omgevingsfactoren geen
rekening wordt gehouden, kan dit tot
schade leiden. Houd voor een juist ge-
bruik van de Aquaris Silent rekening met
deze waarden. Als met de omgevingsfac-
toren geen rekening wordt gehouden, is
SCHAKO niet verantworodelijk voor de

hieruit voortvloeiende schade.

- ventilatorbehuizing uit verzinkt plaatstaal en waaier uit aluminium)

- Koel- of verwarmingsmiddel: water of glycolen (ethyleen- of
propyleenglycol), in concentratie van minder dan 60 %

- waterinlaattemperatuur: 5 °C tot 95 °C
- luchtinlaattemperatuur: 2 °C tot 45 °C
- maximale werkdruk: 8 bar / 95 °C
- voedingsspanning: 230 V ± 6 %, 50/60 Hz (alle motoren zijn

thermisch geïsoleerd tegen een oververhitting op temperatu-
ren van boven de 150 °C)

- Isolatieklasse: IP32
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Elektrische gegevens
De volgende elektrische gegevens komen overeen met de maxi-
mumwaarden, die bij een voedingsspanning van 230 V - 50 Hz
en de 1e ventilatorstand werden gemeten.

Waterinhoud van de warmtewisselaar

Installatie
Voor de installatie

De Aquaris Silent moet zodanig worden bevestigd, dat de aan-
sluiting en het onderhoud probleemloos kunnen verlopen.

De Aquaris Silent mogen niet in omgevingen
worden geïnstalleerd waarin ontvlambare
gassen aanwezig zijn.
Het apparaat is ook niet ontworpen voor ge-
bruik in open lucht.

Voor de elektrische en hydraulische aanslui-
ting moet de energietoevoer worden onder-
broken, om mogelijke ongevallen te
voorkomen.

Installatiehandleiding

Sluit de leiding van het hydraulisch netwerk
aan op de accumulator van de batterij met be-
hulp van een schroefsleutel. De leidingen mo-
gen niet rechtstreeks tegen de accumulators
van de batterijen worden gedrukt, aangezien
dit beschadigingen kan veroorzaken.

Voer de elektrische aansluitingen uit overeen-
komstig de bijgevoegde aansluitschema's.
(vgl. Pagina 12 vlg.)

Onderhoud
Bij deze installatie moet uitsluitend het volgende onderhoud
worden uitgevoerd:

Om veiligheidsredenen moet voor uitvoering
van de onderhoudswerken steeds de energie-
toevoer worden onderbroken (elektrisch en hy-
draulisch). Indien het apparaat op
verwarmingsmodus werkt, moet men het eerst
voldoende lang laten afkoelen. (Voor de uitvoe-

ring van onderhoudswerkzaamheden wordt het gebruik van be-
schermingsuitrustingen, zoals handschoenen en brillen,
aangeraden).
Bij onderhoudswerkzaamheden aan de Aquaris Silent moeten bij
het verwijderen van de apparaatbekleding altijd beschermhand-
schoenen worden gedragen.

Giet geen vloeistoffen in de Aquaris Silent, dit
kan leiden tot elektrische schade en het in ge-
vaar brengen van personen.

Als het apparaat langere tijd niet in werking
was, wordt aangeraden te controleren of er
geen elementen aanwezig zijn die de normale
werking zouden kunnen verhinderen. De
warmtewisselaar moet worden ontlucht.

Type Opgenomen vermogen 
P (W)

Stroomopname
I (A)

10 31 0,15
20 41 0,20

Type Koelregister
(3 rijen)

Verwarmingsregister
(1 rij)

10 1,2 l 0,3 l
20 1,6 l 0,4 l

- Controleer of het plafond geschikt is voor de installatie en het
gewicht van de Aquaris Silent kan dragen.

- Bij de installatie moet de Aquaris Silent juist worden georiënteerd.
- Om de afvoer van het condensaat uit de eenheid te vergemak-

kelijken, raden wij voor de afvoerleiding een helling van 3 %
aan. De condensafvoer is standaard geopend aan de ventila-
tieaansluitzijde, tegenoverliggende zijde gesloten.

- Om het geluidsniveau van de Aquaris Silent te verminderen
wordt aangeraden, de bevestiging van de Aquaris Silent en de
verbindingen van de leidingen met geluidsisolatoren of schok-
dempers uit te voeren.

- Men moet ervoor zorgen dat de Aquaris Silent aan alle beves-
tigingsmogelijkheden aan het plafond wordt gemonteerd. De
schroeven moeten vast aangedraaid zijn.

- Aangeraden wordt om de ingang van de warmtegeleidende
vochtigheid aan de onderste accumulator te voorzien, om ont-
luchting te vergemakkelijken. Alle batterijen beschikken over
plaatstalen schroefverbindingen met binnendraad 1/2" SAE.
Zowel de aansluiting van de condensaatbak als ook de facul-
tatieve voorziene aansluiting van de condensaatbak voor de
kleppen hebben een buitendiameter van 16 mm.

- Regelmatige reiniging of vernieuwing van de filter, omdat ver-
vuiling van de filter leidt tot een stijging van het drukverlies.
De filter kan zijdelings uit het toestel worden getrokken, of
eenzijdig of bij weinig ruimte beide zijden in gedeelde uitvoe-
ring. De installateur moet overeenkomstige revisie-openingen
voorzien om de toegankelijkheid tot het toestel te garanderen.

- Controle en juiste reiniging van de condensaatbak en de af-
voerleiding.
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Probleemoplossing
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
(1) 
De ventilator
werkt niet.

De Aquaris Silent wordt niet voorzien van elektriciteit. Sluit de kabel aan.
De moduskeuzeschakelaar staat op OFF. Zet de schakelaar op ON (apparaat voor ruimtebediening)
De elektrische beveiligingen hebben de stroomvoorzie-
ning onderbroken.

Verwittig de installateur.

De besturing is uitgeschakeld, omdat de vastgelegde
insteltemperatuur is bereikt.

Roep de handbediening op of wijzig de insteltempera-
tuur.

(2) 
Er komt water
uit het apparaat.

De hydraulische kringloop van de warmtewisselaar is
niet goed afgedicht.

Verwittig de installateur.

Lekken in de aansluiting van de condensaatbak. Verwittig de installateur.
De condensaatbak loopt over. Controleer of de aansluiting verstopt is. / Verwittig de

installateur.
Warmtewisselaar is beschadigd. Verwittig de installateur.
Leidingen voor koud water zijn ¨niet volgens de voor-
schriften geïsoleerd.

Verwittig de installateur.

(3) 
De besturing
veroorzaakt
steeds onvoor-
ziene starts en
stilstanden.

De controle-installatie, respectievelijk de temperatuur-
voeler zijn op een ongeschikte plaats geïnstalleerd.

Verwittig de installateur.

De temperatuur van de verwarmingsvloeistof is te hoog
of te laag.

Verwittig de installateur.

De temperatuur van de koelvloeistof is te hoog of te laag. Verwittig de installateur.
Er zijn meer elementen met lokale besturing die de warm-
tegeleidende vloeistof van dezelfde kringloop gebruiken.

Verwittig de installateur.

De besturing is niet correct aangesloten. De stroomtoevoer naar de Aquaris Silent onderbreken
en de installateur verwittigen.

(4) 
De Aquaris Si-
lent koelt of ver-
warmt niet
voldoende.

De ventilator werkt niet. Zie probleem (1).
Onvoldoende luchtdoorvoer. Kies een hogere snelheid.
De luchtaanzuig- of luchtuitblaasopening, respectieve-
lijk de leidingen, zijn verstopt.

Verwijder de verstoppingen en reinig de Aquaris Silent.

Filter vervuild/verstopt. Reinig of vervang de filter.
De warmtewisselaar bevat lucht aan de binnenkant. Verwittig de installateur.
De warmtebelasting is hoger dan voorzien. Controleer of de deuren en ramen gesloten zijn en of er

geen aanvullende koude- of warmtebronnen aanwezig
zijn. (Verwittig de installateur als het probleem daar-
mee niet kan worden opgelost).

De waterhoeveelheid in de warmtewisselaar is te klein. Verwittig de installateur.
De voor- en teruglooptemperatuur van de wisselaar zijn
niet juist ingesteld.

Verwittig de installateur.

De instelwaarde van de controle-installatie is niet juist
ingesteld.

Instelwaarde afstellen.

De temperatuurvoeler van de controle-installatie is aan
een rechtstreekse warmtebron blootgesteld.

Verwittig de installateur. / De sensor op een andere
plaats monteren.

(5) 
De eenheid is te
luid.

De luchtaanzuig- of luchtuitblaasopening, respectieve-
lijk de leidingen, zijn verstopt.

Verwijder de verstoppingen en reinig de Aquaris Silent.

De lagering van de ventilator is defect. Verwittig de installateur.
De ventilatorwaaier is uit balans. Verwittig de installateur.
Filter vervuild/verstopt. Reinig of vervang de filter.
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Bestelinformatie

Toebehoren:

Bestelvoorbeeld:
Aquaris KWB-10-2-R

Zonder bestelinformatie wordt de dikomrande uitvoering geleverd!

RelaiskitCondensaatpomp Sturing

Aquaris KWB

NW

Warmtewisselaar
2 geleiders
geleiders 

- 2

Warmtewisselaar
4 geleiders

Systeem
- 4

- 10

Hoofdregister-aansluitkant
(in luchtrichting)

rechts
- R

links
- L

KlepaandrijvingKleppen Klep-condensaatbak

- 20

Apparaat voor 
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Compacte airconditioningsmodule Aquaris KWB
Aanbestedingsteksten

Gebruiksklare compacte airconditioning voor kantoren om in te
bouwen in tussenplafonds voor eenzijdig uitblazen en afzuigen
met inachtneming van hoge ventilatie- en geluidsvereisten. Een-
voudige filtervervanging zonder speciaal gereedschap mogelijk.
Sturing via 3-traps schakeling of afhankelijk van de ruimtetem-
peratuur met behulp van ruimtetemperatuurvoeler
Product SCHAKO type Aquaris KWB-....

Toebehoren:

- Uitvoering
- 10...
- 20...

- Warmtewisselaar:
- 2 geleiders (-2)
- 4 geleiders (-4)

- aansluitcontact:
- links
- rechts

- wateraansluiting
- links (-L)
- rechts (-R)

- condensaataansluiting:
- links
- rechts

- Kleppen voor het regelen van luchtnabehandelingsapparaten
aan de waterzijde in gesloten kringlopen
- driewegklep met T-bypass met een nominale druk van 16

bar. Behuizing bestaand uit roodkoper
Schroefdraadaansluitingen G...B. Type VMP46....

- Apparaat voor ruimtebediening
- Tweepuntsregelaar voor verwarmings- en/of koelsystemen
- meer sturingsvarianten op aanvraag

- relaiskit voor de ontkoppeling van max. 5 parallelle op een
controller gebruikte Aquaris Silen t

- klep-condensaatbak uit verzinkt plaatstaal voor de afvoer van
condensaat aan de klep in het afwateringssysteem.

- condensaatwaterpomp voor de afvoer van het condenswater
aan het koelregister, als er geen toereikende helling naar het
afvoersysteem dat door de installateur werd voorzien aanwe-
zig is. Uitgerust met een overloopalarmcontact (8 A/250 V)
als de hoogte van het water boven 27 mm stijgt.
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