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ALGEMENE INSTRUCTIES 

--- Lees deze handleiding voor de inbedrijfstelling van het apparaat 
volledig door. Let vooral op de instructies en gebruiksvoorschriften 
met de gevaar- en waarschuwingssymbolen. Het niet in acht nemen 
kan tot schade aan het apparaat en persoonlijke letsels leiden. 

--- Wanneer u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt, neem 
dan contact op met de fabrikant of de plaatselijke verkoper. 

--- De controle, de installatie, de aansluiting en de inbedrijfstelling 
mogen alleen door gekwalificeerde deskundige personeelsleden met 
inachtneming van de geldende voorschriften worden uitgevoerd. 

--- Zorg ervoor dat het apparaat niet met vloeistoffen wordt besproeid of 
bespat. 

--- Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen. 
--- Verander geen besturings- of veiligheidselementen zonder de 

voorafgaande goedkeuring van de fabrikant of de plaatselijke 
verkoper. 

--- Elektrische en hydraulische aansluitingen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de installateur. 

GARANTIE 

De apparaatgarantie geldt voor twee jaar vanaf de leveringsdatum en 
geldt voor alle productiefouten. Een uitzondering daarop zijn de 
elektrische componenten waarvoor de overeenkomstige garantie van de 
desbetreffende fabrikant geldig is. 

Bovendien valt schade aan het apparaat, die is veroorzaakt door 
componenten die niet bij het apparaat zelf horen buiten de garantie. De 
garantie dekt enkel terugzendingen en vervanging van defecte 
materialen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 

SCHAKO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van: 
--- een ondeskundig gebruik als gevolg van het niet kennen van de 

inhoud van deze handleiding. 
--- de niet-inachtneming van de operationele voorwaarden van het 

apparaat. 
--- de installatie en het onderhoud door personeel zonder de nodige 

vakbekwaamheid. 
--- een ondeskundig gebruik van het apparaat of gebruik onder 

omstandigheden die niet overeenkomen met de handleiding. 
--- het gebruik van niet-originele vervangstukken. 

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN 

Gevarenteken 

Belangrijke informatie 

Voorzichtig elektrische spanning 

Voorzorgsmaatregel 

Recycling 

NBS 
convector 
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IDENTIFICATIE VAN HET GELEVERDE MODEL 

De reeks NBS-airconditioningapparaten bestaat uit twee 
modelseries: de modulaire NBS -100 en de compacte NBS -
150. 

Register (a): mogelijkheid voor een register (koelen of 
verwarmen) of twee registers (koelen en verwarmen). Die 
bestaan uit koperen buizen, aluminiumribben, 
verluchtingssysteem en een stalen frame. De 
wateraansluitingen bevinden zich op de rechtse of linkse 
registerzijde. 

Motor-ventilator (b): aan twee kanten zuigende, dynamisch 
uitgebalanceerde centrifugaalventilator met voorwaarts 
gebogen schoepen. Met 5 snelheden NBS-100 en 3 snelheden 
NBS-150. 

Filter (c): met een rendement ISO Coarse (ISO 16890) bestaat 
uit een verzinkt stalen frame en een synthetisch 
filtermedium. 

Behuizing van de serie -100 (d): uit profielen en platen van 
verzinkt plaatstaal en een warmte- en geluidsisolatie met een 
dikte van 12 mm. Met ophanglussen voor de 
plafondbevestiging. 

Behuizing van de serie -150 (e): bestaat uit 
aluminiumprofielen, verzinkt plaatstaal, kunststof hoeken en 
een volledige dichting rondom om de dichtheid te 
garanderen. De bekledingen in de sandwichconstructie 
hebben een warmte- of geluidsisolatie van 28 mm. De 
trillingsdempers moeten aan de hand van het gewicht van het 
apparaat, gedeeld door het aantal bevestigingspunten, 
worden gedimensioneerd. 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

AFMETINGEN 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Model B (mm) 
-100-1 680 
-100-2 1150 
-100-3 1660 
-150-1 874 
-150-2 1374 
-150-3 1824 
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INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING 

OPERATIONELE VOORWAARDEN 

Voor de installatie of inbedrijfstelling van het apparaat moeten 
volgende operationele voorwaarden in acht worden genomen: 
--- koel of verwarmingsvloeistof: water of glycolen (ethyleen of 

propyleen) in een concentratie van minder dan 60 % 
--- wateringangstemperatuur: van 6 °C tot 45 °C 
--- Max. luchtuitlaattemperatuur: 40 °C 
--- Max. werkingsdruk: 8 bar 
--- Maximale relatieve luchtvochtigheid in de omgeving: 60 % 

 

Om afzettingen en corrosie te voorkomen moet de 
kwaliteit van het water voor de registers 
overeenkomstig VDI-voorschrift 2035 en DIN 50930 
zijn. 

MATERIAAL OVERNAME 

Bij het overnemen van het materiaal moet er een precieze 
controle van de componenten gebeuren om te garanderen dat er 
tijdens het transport geen schade is opgelopen. 

Bovendien moet u controleren of afmetingen, samenstelling en 
het nummer van de identificatiesticker overeenkomen met uw 
bestelling. 

Identificatiesticker 
Benaming

 
Bedrijfsspanning stroomverbruik 

 

Als er zich bij het apparaat schade als gevolg van het 
fabricageproces zou voordoen, neem dan voor de 
installatie contact op met de plaatselijke 
verkoopafdeling. 

Om mogelijke schade bij het transport te voorkomen, worden de 
apparaten in de fabriek op paletten geplaatst (waarvan het 
gewicht en de afmetingen aangepast zijn aan het betreffende 
apparaat) en verpakt met banden en in doorzichtige plasticfolie 
afgeleverd. Het wordt aangeraden om die bescherming tot aan 
de inbedrijfstelling van het apparaat te behouden. 

 

TRANSPORT, HIJSEN EN BEHANDELING 

Transport en handling van het apparaat moeten in dezelfde 
positie gebeuren als waarin het apparaat ook later zal zijn 
aangebracht, tenzij er op het apparaat zelf een uitdrukkelijke 
tegengestelde aanwijzing staat. 

Transport, lossen en optillen van het gehele apparaat moeten 
met de nodige voorzichtigheid gebeuren en met behulp van 
gereedschap dat geschikt is voor het gewicht en de afmetingen 
van het apparaat. 

 

 Gewichten (kg) 

 
Gehele 

apparaat

Kast 
(300 
mm) 

mengeenheid
Register
koelen 

Register
verwarmen

-100-1 36 9 19 1,9 1,0 
-100-2 56 13 24 3,4 1,7 
-100-3 75 17 30 5,0 2,6 
-150-1 57 11 20 3,5 1,7 
-150-2 77 15 26 5,8 3,0 
-150-3 98 19 33 7,8 4,0 

 

 

Het apparaat kan enkel door het aan de behuizing vast 
te houden in positie worden gehouden en worden 
verplaatst. Het gewicht mag de condensaatbak of de 
wateraansluitingen niet belasten. 

 

SCHAKO is niet aansprakelijk voor schade aan 
apparaten als gevolg van verkeerd(e) of hier niet 
vermeld(e) handeling, opladen of lossen. 

 

Scheid en recycle de verpakkingsmaterialen volgens de 
voorschriften. 
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OPSLAG 

Als het apparaat niet onmiddellijk na de inontvangstneming 
wordt geïnstalleerd, dan moet het volgens de volgende 
aanwijzingen worden opgeslagen: 
--- bewaar het apparaat op een droge, zuivere, veilige plaats 

waar het geen schade kan oplopen, d.w.z. buiten 
aantastende atmosferische invloeden. 

--- laat het apparaat in de beschermingsmiddelen (folie, 
banden, pallets enz.) uit de fabriek, voor zover die nog 
niet werden verwijderd. 

--- bedek het apparaat met dekzeilen om het tegen stof, 
vocht en extreme temperaturen te beschermen. 

--- laat de rotor van de ventilator met regelmatige 
tussenpozen draaien. 

--- Bescherm de elektrische onderdelen op een geschikte 
manier. Mocht het apparaat voor langere duur worden 
opgeslagen, verwijder dan de elektrische eenheid en 
bewaar deze op een droge plaats. 

--- toegangen, openingen en buizen moeten met stofkappen 
zijn afgedekt. 

MONTAGEPOSITIE 

Zorg ervoor dat de apparaten niet buiten, op plaatsen waar 
het uiterst vochtig is (bijv. wasserijen of zwembaden), er veel 
stofontwikkeling is of waar er explosiegevaar is, worden 
aangebracht. 

Om de apparaten op een correcte manier aan te brengen, 
moeten onderstaande aanwijzingen worden gevolgd: 
--- zorg ervoor dat aan de plaatsen waar openingen voor 

luchttoevoer en -afvoer zijn voorzien, geen buizen, 
elektriciteitskabels, dwarsbalken, zuilen enz. aanwezig 
zijn. 

--- installeer het apparaat op een plaats met de vereiste 
goede luchtkwaliteit. 

--- zorg ervoor dat de wand en het plafond zowel voor het 
gewicht van het apparaat als voor de correcte montage 
van de bevestigingselementen in het plafond geschikt zijn. 

--- zorg ervoor dat er voldoende afstand tot de wand is en 
dat er geen obstakels aanwezig zijn die een optimale 
luchtcirculatie kunnen verhinderen (planten, meubels 
enz.). 

--- installeer het apparaat zodanig dat de luchtstroom niet 
rechtstreeks naar mensen in de buurt is gericht. 

--- op de installatieplaats moet voldoende plaats zijn en 
moeten alle noodzakelijke middelen voor de montage en 
het onderhoud van alle componenten van het apparaat 
beschikbaar zijn. 

 

 Aanbevolen grootte van de revisieopening (mm) 
-100-1 880 x 915 
-100-2 1350 x 915 
-100-3 1860 x 915 
-150-1 1074 x 1099 
-150-2 1574 x 1099 
-150-3 2024 x 1099 
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INBOUW 

Voor het aanbrengen aan het plafond werden de NBS-
apparaten met behulp van verankeringsinrichtingen 
ontworpen (bijv. schroefdraadpennen). Om schade aan het 
apparaat en de overdracht van structuurgeluiden te 
vermijden, wordt bovendien het gebruik van trillingsdempers 
aanbevolen. 

 

Het apparaat moet met een helling van minstens 
0,5 - 1 % worden gemonteerd om te garanderen dat 
het condenswater probleemloos afloopt. Het niet in 
acht nemen van de voorgeschreven helling van het 
apparaat kan tot zware beschadigingen aan het 
apparaat of het indringen van water in de 
luchtkanalen leiden. Controleer of de condensbak 
volledig leegloopt hem zelf gedeeltelijk te vullen. 

 

De voor de installatie benodigde 
schroefdraadstangen, schroeven of 
trillingsdempende bevestigingselementen worden 
niet meegeleverd. De trillingsdempers moeten aan 
de hand van het gewicht van het apparaat, gedeeld 
door het aantal bevestigingspunten, worden 
gedimensioneerd. SCHAKO is niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van een verkeerde installatie 
of bij het gebruik van ongeschikte 
bevestigingsinrichtingen. 

 

Onderbreek de stroomvoorziening en beveilig die 
tegen een herinschakeling voordat u elektrische of 
hydraulische aansluitingen tot stand brengt. 

 

Gebruik geschikte gereedschappen, apparaten en 
materialen bij het installeren van het apparaat en 
let op de veiligheids- en de algemeen geldende 
voorschriften. 

 

Minimale afstand tot hindernissen > 300 mm

Minimale afstand tot hindernissen > 400 mm

Alternatieven:

condensafvoer

condensafvoer
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VERBINDING VAN DE BOUWGROEPEN 

Voor het in elkaar zetten van de afzonderlijke modules moet 
eerst worden gecontroleerd in welke staat ze zijn. 

Daarna worden de modules klaargelegd in de volgorde 
waarin ze in elkaar worden gezet. Daarna worden ze aan 
elkaar geschoven, op de juiste plaats aangebracht en tot slot 
via de zijdelingse openingen van de modules verbonden met 
behulp van de schroeven en moeren die bij het apparaat zijn 
gevoegd. 

De modules worden bij de productie standaard, d.w.z. zonder 
uitdrukkelijke opdracht, in elkaar gezet. 

 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Flexibele aansluitingen/flens 

Optioneel kunnen bijkomende flexibele aansluitingen worden 
geleverd die verhinderen dat trillingen overgaan op de 
installatie.  

Flens 
NBS-100 

 

NBS-150 

 

Flexibele aansluitingen 
NBS-100 

 

NBS-150 

 

Model 
B B1 Aantal 

boringen (mm) (mm) 
-100-1 735 290 10 (+4 METU)
-100-2 1205 350 12 (+4 METU)
-100-3 1715 312 16 (+4 METU)
-150-1 857 

- 4 -150-2 1357 
-150-3 1807 

  Aanzuigkast  Flens NBS-100 Uitblaaskast 

Verbindingsplaat met 
aftakking 

Flexibele 
aansluitingen 

verbinding

Aanzuigkast    Flens NBS-150 Uitblaaskast 

verbinding

Verbindingsplaat met 
aftakking 

Flexibele 
aansluitingen 
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Luchttoevoer- en luchtafvoerkasten 

Bij de NBS-100 wordt de aansluitkast als volgt aangebouwd: 
--- plaats de aansluitkast voor het hoofdelement (flens of 

flexibele aansluiting) waarop ze moet worden aangesloten 
en richt de kast en het hoofdelement uit. 

--- schroef ze allebei vast en let daarbij op een vaste 
verbinding. 

Bij de NBS-150 wordt de aansluitkast, nadat u beide 
onderdelen hebt uitgericht, aangebouwd door het 
aanschroeven aan de flens van de hoofdeenheid. 

NBS-100 

 
NBS-150 

 

 B (mm) B1 (mm) Boringen 
-100-1 762 290 10 
-100-2 1232 350 12 
-100-3 1742 312 16 
150-1 880 

- 4 150-2 1380 
150-3 1830 

 

 

Controleer voor de verbinding of de dichting aan 
het frame van de aansluitkast zich in goede staat 
bevindt. 

 

Op vraag van de klant kan de aansluitkast bij de 
NBS-100 en NB-150 voor de levering al in de fabriek 
worden geïnstalleerd. 

mengeenheid 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

 L (mm) Klep vooraan Klep zijkant 
-100-1 

370 
HK 401 x 201 

HK 201 x 201 -100-2 HK 711 x 201 
-100-3 HK 894 x 201 
-150-1 

1180 
HK 503 x 201 

HK 252 x 252 -150-2 HK 797 x 201 
-150-3 HK 1003 x 201 

Aansluiting van de luchtkanalen 

Het NBS beschikt (indien zo 
opgedragen) over een 
montageframe om het 
luchtkanaal aan te brengen. Bij 
een aansluitkast met 
aansluitaftakking worden de 
luchtkanalen met behulp van klemmen, lasplaten enz. 
gemonteerd. 

Het gebruik van dichtingen aan de luchtkanalen 
wordt aanbevolen om de dichtheid van de 
installatie te vergroten. 

Klep vooraan NBS-100 

Klep
zijkant

mengeenheid 

Klep vooraan 

Klep zijkant

NBS-150 
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Geluiddemper 

 

 B (mm) H (mm) D (mm) N L (mm) 

-100-1 739 

341,0 

100 4 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 
3000 

200 2 

-100-2 1209 
100 8 
200 4 

-100-3 1719 
100 11 
200 6 

-150-1 857 

463,5 

100 5 
200 3 

-150-2 1357 
100 9 
200 5 

-150-3 1807 
100 12 
200 6 

N = maximaal aantal coulissen | S = kolombreedte 

HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN 

Op vraag van de klant kan de 
wateraansluiting op de registers 
zowel in de luchtrichting links als 
in de luchtrichting rechts aan het 
apparaat worden aangebracht. De 
waterinlaat bevindt zich onderaan 
en de wateruitlaat bevindt zich 
bovenaan. 

 

De buisaansluitingen op het apparaat moeten ter 
plaatse worden geïsoleerd zodat er geen condens 
kan ontstaan. 

 

De registerdraden voldoen aan de norm EN 10226: 
Verwarmen: buitendraad buizen EN 10226 R1/2. 
Koelen: buitendraad buizen EN 10226 R3/4. 

Bij de productie wordt aan de registers een manuele 
ontluchtingsklep aangebracht. Eventuele andere installaties 
om de registers te ontluchten moeten door de installateur 
worden voorzien. 

Als u flexibele aansluitingen gebruikt, let dan op de door de 
fabrikant aangegeven buigingsstraal. 

 

Gebruik bij het aanbrengen van de hydraulische 
aansluitingen geschikt gereedschap om te 
vermijden dat de registeraansluiting wordt 
verdraaid of op een andere manier wordt 
beschadigd en dat de verbindingen niet te hard 
worden aangetrokken. 

 

Vermijd dat de registeraansluitingen door het 
gewicht van de aansluitingsbuizen worden belast. 

Als het apparaat op een plaats 
met temperaturen onder het 
vriespunt wordt gemonteerd, 
moet de koelvloeistof glycol in 
een aangepaste verhouding 
worden bijgevoegd zodat de 

vloeistof niet kan bevriezen. Let erop dat het gebruik van 
middelen ter bescherming tegen vorst een verlies aan 
efficiëntie met zich meebrengt. 

 

Met behulp van de ontluchtingsinrichtingen 
garandeert u dat er geen lucht meer in de 
watercirculatie zit. 

 

Bij de werking in de buitenlucht moet de 
installateur er met geschikte maatregelen voor 
zorgen dat het register niet kan invriezen. 

  

NBS 

Geluiddemper 
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ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 

Voor de elektrische installatie moet worden gegarandeerd 
dat de nominale netspanning 230 V AC, 50/60 Hz bedraagt en 
eenfasig is. 

SCHAKO  raadt aan om alleen koperen kabels te gebruiken, 
omdat de aansluitingen van het toestel niet voor de 
aansluiting van een ander type kabel werden ontworpen. Als 
u toch andere kabels zou gebruiken, kan dat tot galvanische 
corrosie en warmteonwikkeling aan de aansluitingsplaatsen 
leiden en zo schade aan het apparaat veroorzaken. 

De elektrische aansluiting mag enkel door deskundige 
vakmensen met inachtneming van de geldige normen en de 
voorschriften in verband met laagspanning worden 
uitgevoerd. 

 
Sluit het NBS met aardkabels aan. 

 

SCHAKO is niet aansprakelijk voor verkeerde 
elektrische aansluitingen en voor het eventuele 
vervangen van kabels voor stroomtoevoer door een 
andere met andere eigenschappen. 

 

Volgens DIN EN 60335-1 moet een veelpolige 
uitschakeling worden voorzien. Deze 
scheidingsinrichting moet door de installateur 
worden gemaakt. 

Modelafmeting -100-1 -100-2 -100-3 -150-1 -150-2 -150-3 
Voedingsspanning 230 V AC, 50/60 Hz eenfasig 230 V AC, 50 Hz eenfasig 
Type isolatie Type B Type B 
Type motor 5 snelheden 3 snelheden 
Type bescherming IP20 IP55 
Max. toegelaten stroomsterkte 
(A) 

1,20 A 2,70 A 3,70 A 1x 3,40 A 2x 3,40 A 3x 3,40 A 

Luchttemperatuurbereik (°C) -20  C < T < +40  C -20  C < T < +40  C 
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NBS-100-1 

 

NBS-100-2 

 

NBS-100-3 
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NBS-150-1 

 

NBS-150-2 
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NBS-150-3 
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TOEBEHOREN 

 
temperatuurregelaar 

Het monteren van de temperatuurregelaar moet volgens het 
gekozen model gebeuren. Daarom moeten de aanwijzingen 
gevolgd worden die bij het desbetreffende model zijn 
bijgevoegd. Om altijd optimaal de temperatuur via sensoren 
te kunnen meten, moet u in principe echter op het volgende 
letten: 
--- installeer de temperatuurregelaar niet in de buurt van of 

boven een warmtebron (direct zonlicht, lampen, 
televisietoestellen, verwarmingsinstallaties, enz.), op 
plaatsen waar het tocht of rechtstreeks tegenover 
luchtuitlaatrooster. 

--- installeer temperatuurregelaars minstens 1,5 meter boven 
de grond. 

--- installeer temperatuurregelaars niet op naar buiten 
gerichte wanden. 

 

Verzeker u er voor het boren van dat er zich in de 
wand geen elektrische kabels, water- of 
gasleidingen bevinden op de plaats waar de 
temperatuurregelaar wordt aangebracht. 

 

Kleppen 

De als toebehoren bestelde ventielen worden afzonderlijk 
geleverd. Volg telkens de bijgevoegde montageaanwijzingen 
van de fabrikant. De isolatie van de ventielen en de 
aansluitingen worden ter plaatse uitgevoerd. 

Stelaandrijvingen 

De installatie van de stelaandrijvingen hangt van het gekozen 
model af. Volg de aanwijzingen die bij het desbetreffende 
model zijn bijgevoegd. 

 

Condensaatpomp 

De installatie van een condensaatpomp hangt van het 
gekozen model af. Volg de aanwijzingen die bij het 
desbetreffende model zijn bijgevoegd. 

Op vraag van de klant kan de condensaatpomp in de fabriek 
worden geïnstalleerd. 

 

Een verkeerde montage van de modules en van de 
toebehoren van het apparaat kan tot een 
aanzienlijk vermogensverlies van het apparaat 
leiden. 

 

Als de belangrijkste waterafloop zich boven het 
niveau 
van de NBS-afloop zou bevinden, is een 
condensaatpomp vereist. 

CONTROLES 

Voor de inbedrijfstelling moet u onderstaande punten 
controleren/ervoor zorgen dat onderstaande punten in orde 
zijn: 
--- de luchtstroom door de filters wordt niet door vreemde 

voorwerpen (papieren, verpakkingsresten enz.) 
belemmerd. 

--- het stroomverbruik van het apparaat ligt niet boven het 
vermogen van de stroomkring waarop het is aangesloten. 

--- de elektrische eigenschappen van het apparaat stemmen 
overeen met die van de aangesloten stroomkring. 

--- de elektrische aansluitingen werden correct geïnstalleerd. 
--- hydraulische aansluitingen werden volgens de 

voorschriften aangebracht en vertonen nergens lekken. 
--- de afvloeibuis van de condensaatbak is open. 
--- de verbindings- en bevestigingselementen zijn voldoende 

vast aangetrokken. 
--- er is een toereikende helling aanwezig waardoor de 

condensaatbak correct kan worden geledigd. (Controleer 
of hij volledig wordt geledigd door hem gedeeltelijk te 
vullen). 

 

Nadat u voorgaande punten hebt uitgevoerd, moet 
u controleren of het apparaat juist gemonteerd is. 

Bij de inbedrijfstelling zelf moet u zorgen dat onderstaande 
punten in orde zijn: 
--- de verbindings- en bevestigingselementen zitten vast 

genoeg. 
--- de motor-ventilator trilt en ruist niet. 
--- de condensaatbak loopt leeg zoals het moet. 
--- bij verwarming is de temperatuur van de afgegeven 

luchttoevoer niet hoger dan 40 °C. 



NBS – Aircoconvector 
INBOUW, MONTAGE EN ONDERHOUD 
Onderhoud 

Constructiewijzigingen voorbehouden. 
Terugname niet mogelijk. Versie: 11.03.21 | Pagina 15 

ONDERHOUD 

 

Bij het onderhouden wordt aangeraden een 
beschermende uitrusting te dragen om snijwonden 
en andere verwondingen door onderdelen met 
scherpe kanten of puntige onderdelen van het 
apparaat te voorkomen. 

 

Voor elke onderhoudsbeurt moeten de 
stroomvoorziening en het hydraulische circuit uit 
veiligheidsoverwegingen worden onderbroken en 
tegen een herinschakeling worden beveiligd. Als het 
apparaat verwarmd werd, moet u wachten tot het 
register afgekoeld is. 

UITEENHALEN VAN DE EENHEDEN 

Als men over de in paragraaf Montagepositie aangegeven 
onderhoudsruimte beschikt, worden de onderhouds- en 
vervangingswerkzaamheden zonder het apparaat los te 
koppelen en volgens de onderstaande aanwijzingen 
uitgevoerd: 

NBS-100 (modulair) 
1. Verwijder de verbindingsschroeven van de bovenste en 

onderste afdekkingen. 

 

2. Neem de te onderhouden module eruit. 

 

3. Na het onderhoud gebeurt de samenstelling in de 
omgekeerde volgorde. 

 

NBS-150 (compact) 
1. De bevestigingslijsten van de sandwichplaat met een 

schroevendraaier verwijderen. 

 

2. De te onderhouden module is toegankelijk door de 
sandwichplaat uit het apparaat te nemen (binnenste 
plaat, isolatie en buitenste plaat). 
Na het wegnemen van de onderste plaat heeft men vrije 
toegang tot de eenheid. 

 

3. Na het onderhoud gebeurt de samenstelling in de 
omgekeerde volgorde. 

 

Voor het onderhoud, de reparatie, het nazicht enz. 
moeten ter plaatse voldoende revisieopeningen van 
voldoende grootte worden voorzien zoals in 
Montagepositie wordt aangegeven. 

 

Als de afstand tussen het plafond en de bovenkant 
van het apparaat zo klein is dat de bovenste 
afdekking er niet kan worden afgehaald, haal dan 
de volledige NBS van het plafond af. Volg daarna 
bovenstaande aanwijzingen. 

 

Als er aan de levensduur van het apparaat een 
einde gekomen is, wordt aangeraden de 
onderdelen zoveel mogelijk te recycleren of op een 
andere manier te gebruiken. 
Niet-recycleerbare onderdelen moeten door een 
afvalverwerkingsbedrijf met de juiste kwalificaties 
volgens de geldende wettelijke bepalingen worden 
verwijderd. 
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REGISTER 

Om de technische eigenschappen van het apparaat te 
garanderen moet u de registers en warmtewisselaars goed 
zuiver houden. Daarbij moet u ze op onderstaande manier 
onderhouden: 
--- controleer de toestand van de registers minstens bij elke 

vervanging van de filter. 
--- als het register vuil is, reinig het dan door het met water 

of perslucht te besproeien of door het af te zuigen. 
--- als er tussen de ribben grotere verschillen in afstand 

zouden zijn, moet u ze "afkammen". 
--- ontlucht de hydraulische circuits van het register. 

Controleer daarbij gelijktijdig of het hydraulische systeem 
mogelijk ergens niet goed dicht is. 

 

De fabrikant geeft normaal geen bijzonder advies 
met betrekking tot de waterbehandeling (neem 
daarvoor contact op met een bedrijf dat is 
gespecialiseerd in waterbehandeling). 
Het gebruik van onbehandeld of ongeschikt water 
kan leiden tot overmatige vervuiling van de 
registerbuizen (afzetting van aarde, modder, 
corrosie enz.), wat aanzienlijke gevolgen voor de 
warmteprestaties van het apparaat heeft en 
onomkeerbare materiaalschade kan veroorzaken. 
Bij gebruik van onbehandeld of ondeskundig 
behandeld water kan de fabrikant of zijn 
vertegenwoordiger niet worden vervolgd. 

MOTOR-VENTILATOR 

De motor-ventilator heeft geen speciaal onderhoud nodig 
omdat hij over zelfsmerende lagers beschikt. U moet echter 
regelmatig controleren of de schoepen en de rotor van de 
motor niet vuil zijn. Het reinigen gebeurt eventueel met 
perslucht. 

 

Als de operationele voorwaarden van de ventilator 
(snelheid, druk, temperatuur enz.) veranderen, 
vraag dan eerst aan uw plaatselijke verkooppunt 
van SCHAKO om vast te stellen of het apparaat 
onder deze voorwaarden veilig kan functioneren. 

CONDENSAATBAK 

Twee keer per jaar moet de condensaatbak op algengroei 
worden gecontroleerd om een mogelijke afsluiting van de 
afvloeibuis te voorkomen. Controleer of de bak volledig 
leegloopt door hem gedeeltelijk te vullen. 

NBS-100 (modulair) 
Voor het reinigen van de condensaatbak wordt de plaat 
verwijderd die zich aan de onderzijde van de 
motorventilatorgroep bevindt. 

 

NBS-150 (compact) 
Voor het reinigen van de condensaatbak wordt de zijdelingse 
plaat verwijderd die zich tegenover de hydraulische 
aansluitingen van het register bevindt. 

 

 

Als het apparaat in de winter wordt stilgelegd of 
gedurende langere tijd stilstaat moet u het water 
eruit laten lopen om schade aan het register door 
ijsvorming uit te sluiten. Als u middelen ter 
bescherming tegen vorst gebruikt, stel dan eerst 
het vriespunt vast. 

 

De onderhoudswerken en -intervallen zijn gericht 
op de geldende normen en richtlijnen, bijv.: VDI 
6022 
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FILTER 

Om een drukvermindering in het apparaat te voorkomen, 
moet u de filters regelmatig vervangen. Zorg er daarom voor 
dat u altijd reservefilters hebt om te vermijden dat het 
apparaat voor langere tijd moet stilliggen of zonder filters 
moet functioneren. 

De levensduur van de filter hangt af van zijn rendement en de 
vuildeeltjes die zich op de filter afzetten. 

Voor het verwijderen van de filter van de onderste zijde van 
het apparaat: eerst aan de steunelementen draaien (1) en 
vervolgens de filter met de daarvoor voorziene grepen (2) 
uittrekken. 

 
Voor het verwijderen van de filter zijdelings of naar boven: de 
filter direct met de voorziene grepen uittrekken. 

 
 Bestanddelen filter 

 Filterverwijdering 
boven- en onderaan 

Zijdelingse 
filterverwijdering 

 St. Afmetingen St. Afmetingen 
-100-1 2 678x148x10 2 339x295x10 
-100-2 2 1146x148x10 2 573x295x10 
-100-3 2 1656x148x10 3 552x295x10 
-150-1 2 796x198x10 2 398x395x10 
-150-2 2 1294x198x10 3 431x395x10 
-150-3 2 1744x198x10 3 581x395x10 

 

De filters zijn gesplitst om het onderhoud te vereenvoudigen. 

Als de ruimte voor de filterverwijdering beperkt is, worden de 
filters in stukken verwijderd. 

 

 

SCHAKO adviseert de tweemaandelijkse controle bij 
een gemiddelde luchtkwaliteit en een maandelijkse 
controle bij een slechte luchtkwaliteit. 
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LIJST MET VERVANGSTUKKEN NBS-100 

 

  Product Model referentie 

1 

1.1 Motor-ventilator 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

107595 
107596 
107597 

1.2 Condensator 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

102114 
105708 
105708 

2 El. aansluitkast (alle) 102714 

3 Register (koelen) 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

104331 
104332 
104333 

4 Register 
(verwarmen) 

-100-1 
-100-2 
-100-3 

104328 
104329 
104330 

5 Filter 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

(informeren)
(informeren)
(informeren) 

6 klep (alle) (informeren) 
7  Aandrijving (alle) (informeren) 

8 
9 

Flex-aftakking 
 

Luchttoevoer/luchta
fvoer 

-100-1 
-100-2 
-100-3 

(informeren)
(informeren)
(informeren) 

10 Flens 
-100-1 
-100-2 
-100-3 

(informeren)
(informeren)
(informeren) 

11 Luchttoevoerkast (alle) (informeren) 
12 Luchtafvoerkast (alle) (informeren) 
13 Geluiddemper (alle) (informeren) 
14 mengeenheid (alle) (informeren) 

15 Jaloezieklep 

-100-1 Front. 
-100-2 Front. 
-100-3 Front. 

(alle) 
zijdelingse 

0620_0114 
0620_0432 
0620_0814 
0620_0000 
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LIJST MET VERVANGSTUKKEN NBS-150 

 

  Product Model referentie 

1 
1.1 Motor-ventilator -150 107594 
1.2 Condensator -150 109841 

2 El. aansluitkast (alle) 102714 

3 Register (koelen) 
-150-1 
-150-2 
-150-3 

104033 
104035 
104037 

4 Register 
(verwarmen) 

-150-1 
-150-2 
-150-3 

104034 
104036 
104038 

5 Filter 
-150-1 
-150-2 
-150-3 

(informeren)
(informeren)
(informeren) 

6 klep (alle) (informeren) 
7  Aandrijving (alle) (informeren) 

8 
9 

Flex-aftakking  
luchtafvoer/luchtto

evoer 

-150-1 
-150-2 
-150-3 

(informeren)
(informeren)
(informeren) 

10 Flens 
-150-1 
-150-2 
-150-3 

(informeren)
(informeren)
(informeren) 

11 Luchttoevoerkast (alle) (informeren) 
12 Luchtafvoerkast (alle) (informeren) 
13 Geluiddemper (alle) (informeren) 
14 mengeenheid (alle) (informeren) 

15 Jaloezieklep 

-150-1 Front. 
-150-2 Front. 
-150-3 Front. 

(alle) 
zijdelingse 

0620_0623 
0620_0619 
0620_0944 
0620_0570 
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VERHELPEN VAN STORINGEN 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
Het apparaat werkt niet. De stroomvoorziening ontbreekt. Breng de stroomvoorziening tot stand. 

De veiligheidsschakelaar werd 
geactiveerd. 

Breng de klantendienst op de hoogte. 

Het apparaat koelt of verwarmt niet 
voldoende. 

Luchtfilter vuil of verstopt. Reinig de luchtfilter. 
Luchtstroom of -volume onvoldoende. Kies een hogere snelheid. 
De motor-ventilator werkt niet. Breng de installateur op de hoogte. 
De luchtinlaat en -uitlaat van de 
binnenste eenheid zijn afgesloten. 

Verwijder vreemde voorwerpen en 
maak het apparaat schoon. 

Lucht in het binnenste van het register. Ontluchten van het register Breng de 
installateur op de hoogte. 

Nominale waarde van de 
besturingsinrichting van de temperatuur 
is niet correct ingesteld. 

Verander de nominale waarde. 

Ongunstig geplaatste 
temperatuurregelaar. 

Installeer de temperatuurregelaar op 
een andere plaats 

Er komt water uit het apparaat. Het apparaat is met een verkeerde 
helling geïnstalleerd. 

Breng de installateur op de hoogte. 

Er komt water uit de condensaatbak. Breng de installateur op de hoogte. 
De condensaatbak loopt over. Controleer of de afloop eventueel is 

verstopt. 
Het watercircuit van het register is niet 
gesloten. 

Breng de installateur op de hoogte. 

Register beschadigd. Breng de installateur op de hoogte. 
De besturing veroorzaakt steeds 
onvoorziene starts en stilstanden 

Ongunstig geplaatste 
temperatuurregelaar. 

Installeer de temperatuurregelaar op 
een andere plaats 

Temperatuurafwijkingen van de koel- of 
verwarmingsvloeistof. 

Breng de installateur op de hoogte. 

Andere apparaten met lokale 
besturingselementen gebruiken de koel- 
of verwarmingsvloeistof van dezelfde 
kringloop. 

Breng de installateur op de hoogte. 

Het besturingssysteem is verkeerd 
aangesloten. 

Onderbreek de stroomvoorziening van 
het apparaat en breng de installateur op 
de hoogte. 

Het apparaat maakt te veel lawaai De luchtaanzuig- of 
luchtuitblaasopening, respectievelijk de 
leidingen, zijn verstopt. 

Verwijder vreemde voorwerpen en 
maak het apparaat schoon. 

Ventilatorrad is ongebalanceerd. Breng de installateur op de hoogte. 
Filter vuil of dicht. Reinig of vervang de filter. 

Doorgangssnelheid van de lucht is niet 
hoog genoeg 

Filter vuil of dicht. Reinig of vervang de filter. 
Binnenste van het apparaat of 
luchtopening afgesloten. 

Verwijder vreemde voorwerpen en 
reinig de eenheid. 

Overmatige luchtlekkage Filter slecht ingebouwd. Filter opnieuw inbouwen 
(bevestigingsklemmen vastzetten) 
Controleer op dichtheid. 

Revisieafdekkingen slecht gemonteerd  Controleer de montage en zorg voor de 
dichte plaatsing van de afdekkingen. 

 


