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1 Inleiding 

1.1 Helemaal in het begin

Als eerste danken wij u, omdat u gekozen heeft voor de gasgestookte stoomluchtbevochtiger Cond-
air GS...OC serie C (kortweg “Condair GS...OC”) voor buitensopstelling.

De Condair GS...OC is volgens de allernieuwste technische inzichten gebouwd en voldoet aan de 
voorgeschreven vereisten van de Europese richtlijn voor gasapparaten (90/396/EEC) evenals aan 
alle gekende veiligheidsstandaards. Desondanks kan de Condair GS...OC bij ondeskundig gebruik 
gevaar voor de gebruiker of voor derden opleveren en/of kan er materiële schade ontstaan. 

Om een veilig, juist en economisch gebruik van de Condair GS...OC te garan deren, moeten alle aan-
wijzingen en veiligheidsvoorschriften, zoals vermeld in deze montage- en bedieningsinstructies, 
opgevolgd worden.

Wanneer u vragen heeft, waarop u in deze documentatie geen of onvoldoende antwoorden vindt, neemt 
u dan contact op met Condair BV. Wij zullen u graag verder helpen. 

1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Beperkingen 
Onderwerp van deze montage- en bedieningsinstructies is de gasgestookte stoomluchtbevochtiger 
Condair GS...OC serie C in zijn verschillende uitvoeringsvarianten. Eventueel toebehoren (bijv. 
stoomverdeelpijpen,	waterfilters	etc.)	wordt	slechts	in	zoverre	beschreven,	als	dit	voor	een	juist	gebruik	
noodzakelijk is. Verdere informatie over toebehoren zijn in de desbetreffende handleidingen te vinden.

De aanwijzingen in deze montage- en bedieningsinstructies beperken zich tot: 

– het juiste ontwerp van een luchtbevochtigingssysteem waarin een Condair GS...OC gasgestookte 
stoomluchtbevochtiger wordt toegepast.

– de montage, inbedrijfstelling, werking en het onderhoud van de Condair GS...OC gasgestookte 
stoomluchtbevochtiger.

Deze montage- en bedieningsinstructies wordt door verschillende afzonderlijke documenten (instal-
latietekeningen,	 technische	 specificaties,	 enz.)	 aangevuld.	Waar	nodig	wordt	 u	 in	 de	montage-	 en	
bedieningsinstructies naar die aanvullende documentatie verwezen.

Tip: In sommige gevallen kan uw installatie afwijken van de gegevens in deze documentatie. In dien 
dit zo is moet u contact opnemen met Condair BV.

Afspraken 

Dit symbool kenmerkt de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen voor gevaar die, 
als ze niet ter harte worden genomen, kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële 
schade.

Bewaren 
Berg deze montage- en bedieningsinstructies goed op, op een plaats die altijd toegankelijk is. Wanneer 
de installatie in andere handen overgaat, moet deze documentatie aan de nieuwe gebruiker worden 
overhandigd. Raakt deze documentatie zoek, vraag dan een nieuw exemplaar aan bij Condair BV.

Andere Talen 
Heeft u de montage- en bedieningsinstructies in een andere taal nodig, neem dan contact op met 
Condair BV.
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2 Voor uw eigen veiligheid

De juiste toepassing

De gasgestookte stoomluchtbevochtiger Condair GS...OC is uitsluitend bedoeld voor de 
bevochtiging via airconditioninginstallaties	binnen	de	gespecificeerde	bedrijfsomstan-
digheden. Een ander of verderreikend gebruik zonder expliciete schriftelijke toestemming 
van de producent geldt als niet reglementair. De schade die hieruit voortvloeit, valt niet 
onder de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de producent/leverancier. Dit risico 
wordt uitsluitend door de gebruiker gedragen.
Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook, dat aan alle informatie in deze 
gebruiksaanwijzing aandacht geschonken wordt, en wel in het bijzonder aan de 
veiligheidsaanwijzingen.

Algemene veiligheidsinstructies

– De lokale richtlijnen en voorschriften voor de installatie en werking van de gas-
gestookte apparaten (stoomluchtbevochtigers) zijn nauwlettend te respecteren 
en na te leven.

– De instructies en veiligheidsaanwijzingen in deze montage- en bedieningsinstructies 
moeten door alle personen die werkzaamheden aan de Condair GS...OC uitvoeren, 
aangehouden en opgevolgd worden. 
Als de aanwijzingen en instructies in deze documentatie niet exact worden opge-
volgd, dan kan dat tot een brand of een explosie leiden, met mogelijk materiële 
schade, persoonlijke schade of zelfs de dood als gevolg. 

– Voorzichtig! Wat moet u doen wanneer u gas ruikt: 
Schakel geen apparatuur aan. Bedien geen elektrische schakelaars. Gebruik geen 
telefoon in het betreffende gebouw. Bel vanuit de buurt direct het lokale gasbedrijf 
op. Volg de instructies van het gasbedrijf op. Indien u het gasbedrijf niet kunt bereiken, 
moet u de brandweer bellen. 

– In de buurt van de Condair GS...OC of een ander apparaat geen brandbare stoffen 
opslaan of gebruiken. 

– Let op! Niet juist uitgevoerde installatiewerkzaamheden, ondeskundig gebruik en onder-
houd, evenals foutieve instellingen en ontoelaatbare veranderingen aan het apparaat, 
kunnen tot persoonlijke of materiële schade leiden als gevolg van explosies, brand, 
koolmonoxidevergiftiging, elektrocutie, enz. Houdt de instructies in deze documentatie 
aan.	 Indien	u	 informatie	nodig	hebt,	neem	dan	contact	op	met	een	gekwalificeerde	
installateur, uw lokale gasbedrijf of Condair BV.

– Let op! Indien oververhitting van het apparaat optreedt of wanneer het gasdrukregel-
ventiel in het apparaat niet wordt gesloten, sluit dan eerst de handbediende afsluiter in 
de gastoevoerleiding naar het apparaat, voordat u de voedingsspanning uitschakelt.

– Let op! Gebruik het apparaat niet, wanneer onderdelen van het apparaat aan grote 
vochtigheid blootgesteld worden.	Neem	direct	contact	op	met	een	gekwalificeerde	
servicetechnicus, zodat deze het apparaat kan controleren en defecte onderdelen van 
de besturing kan vervangen. 

– De stoomluchtbevochtiger Condair GS...OC mag alleen door personen worden ge-
installeerd, bediend en onderhouden die met het product bekend zijn en die voor de 
betreffende	werkzaamheden	voldoende	gekwalificeerd	zijn.	Het	is	de	verantwoordelijk-
heid van de eigenaar om ervoor te zorgen, dat de montage- en bedieningsinstructies 
aangevuld wordt met de eigen bedrijfsinstructies inzake toezicht- en meldingsplicht, 
arbeidsorganisatie,	personeelskwalificatie	enz.	

– Het apparaat mag niet worden gebruikt in geopende toestand. Controleer alvorens de 
Condair GS...OC luchtbevochtiger in gebruik te nemen of alle panelen gesloten 
zijn met de schroeven dan wel de klembeugels.
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–	 Voer	geen	werkzaamheden	uit	waarvoor	u	niet	voldoende	gekwalificeerd	bent	of	waarvan	
u de gevolgen niet kent. Neem in geval van twijfel vooraf contact op met uw meerdere 
of neem contact op met Condair BV.

– Vooraleer de werkzaamheden aan onderdelen van de Condair GS...OC te starten, 
moet het apparaat correct uit bedrijf genomen worden, spanningsvrij gemaakt 
worden (serviceschakelaar uitschakelen) en tegen onbedoeld opnieuw inschakelen 
beveiligd worden. 
Let op!  Als de omgevingstemperatuur onder het vriespunt kan komen, en de unit 
si buiten bedrijf, moet de watertank worden geleegd (zie hoofdstuk 7.4).

– Let op! Alvorens het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, in het 
bijzonder bij slechte weersomstandigheden, moet de unit zodanig worden beschermd 
dat elektrische en andere componenten niet nat kunnen worden (bescherm de unit 
middels een werktent). 
Als er toch delen in de unit vochtig worden laat deze dan zeer goed drogen. Laat de 
unit	alvorens	deze	weer	in	bedrijf	te	stellen	controleren	door	een	gekwalificeerde	ser-
vicetechnicus.

– Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Condair GS...OC, 
mogen uitsluitend door gekwalificeerd	personeel	uitgevoerd	worden, dat bekend is 
met	de	mogelijke	gevaren	en	dat	voldoende	gekwali	ficeerd	is.

– Slecht onderhouden stoomluchtbevochtigers kunnen een gevaar voor de gezondheid 
opleveren en het correct gebruik nadelig beïnvloeden. De onderhoudsintervallen 
moeten daarom absoluut aangehouden worden en de onderhoudswerkzaamheden 
moeten correct uitgevoerd worden.
Opmerking: met het water worden ook constant mineralen toegevoerd aan de Condair 
GS...OC, die zich tijdens het verdampingsproces afzetten in de watertank. De watertank 
moet daarom periodiek gereinigd worden. 

– Houdt alle lokale veiligheidsvoorschriften aan met betrekking tot elektrische en gas-
gestookte apparaten.

– Let op! De elektronische onderdelen in de stoomluchtbevochtiger zijn zeer gevoelig 
voor elektrostatische ontladingen. Ter bescherming van deze onderdelen moeten 
voor aanvang van alle werkzaamheden aan een geopend apparaat maatregelen ter 
voorkoming van elektrostatische ontlading worden getroffen (ESD-beveiliging). 

– Om een betrouwbaar gebruik te waarborgen, mag de Condair GS...OC alleen gebruikt 
worden onder de bedrijfsomstandigheden (temperatuur/luchtvochtigheid) zoals be-
schreven in deze documentatie (zie hoofdstuk 10.1):
– De toelaatbare omgevingstemperaturen voor bedrijf liggen tussen -25 °C en 

+35 °C. Zolang de unit in bedrijf is, is de in de stoomtank ontwikkelde warmte vol-
doende om de ruimte binnen de behuizing warm te houden voor veilig bedrijf. De 
elektrische verwarming (vorstbeveiliging) komt alleen in bedrijf tijdens extreem lage 
temperaturen.
Opmerking: Een thermosstatisch gestuurde koelventilator in de behuizing wordt in 
werking gesteld als de temperaratuur bij de besturingselektronica boven de 25 °C 
komt.

– Toelaatbaar omgevingstemperatuur bereik zonder elektrische voedingsspanning 
op de unit ligt tussen de 0 °C en 25 °C. Wanneer er geen elektrische spanning 
beschikbaar is voor de unit, is de unit niet in staat om warmte te genereren. Ook 
de elektrische verwarmers en de koelventilator zullen niet in werking treden! De 
grenzen van het temperatuursbereik worden beperkt door de elektronica. 
Let op! Wanneer de unit is blootgesteld aan temperaturen buiten het bovenge-
noemde bereik, zal de unit niet starten. Laat de unit alvorens deze weer in bedrijf 
te	stellen	controleren	door	een	gekwalificeerde	servicetechnicus	en	vervang	alle	
defecte onderdelen.
Let op! Als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C wanneer de unit opnieuw 
onder spanning wordt gezet, de verwarming van de unit minimaal 30 minuten laten 
werken, om de elektronica op te warmen, alvorens de unit te starten.
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– Wanneer aannemelijk is dat een veilig gebruik niet langer mogelijk is, dan moet de 
Condair GS...OC worden uitgeschakeld, de gastoevoer afgesloten worden en de stoom-
luchtbevochtiger tegen opnieuw inschakelen beveiligd worden. Het is aannemelijk dat 
veilig functioneren van de Condair GS...OC niet meer mogelijk is indien:

– er een gasgeur waarneembaar is.

– componenten van de Condair GS...OC beschadigingen vertonen.

– de Condair GS...OC niet meer correct werkt.

– onderdelen van de Condair GS...OC versleten zijn of sterk vervuild zijn.

– er langdurige opslag onder slechte omstandigheden plaatsgevonden heeft.

– er een zware transportbelasting plaatsgevonden heeft.
– De Condair GS...OC mag alleen in ruimten gemonteerd en gebruikt worden die een 

waterafvoer bezitten of die met een lekwaterbewaking uitgerust zijn.
– Om een te grote bevochtiging te voorkomen, moet het gebruik van de Condair GS...

OC met een maximaalhygrostaat (zie par. 5.8/5.9) bewaakt worden. 
– Gebruik uitsluitend originele toebehoren en reserve-onderdelen van Condair BV.
– Zonder schriftelijke toestemming van de producent mogen aan de Condair GS...OC 

en de optionele toebehoren geen	modificaties	of	aanpassingen	uitgevoerd worden.

Voor Condair-producten bestaat wereldwijd een uitgebreid vertegenwoordigingsnetwerk, 
zodat op elk moment de juiste service door servicespecialisten geboden kan worden. Bij 
eventuele problemen of vragen betreffende de Condair GS...OC en luchtbevochtigings-
techniek kunt u contact opnemen met Condair BV.
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**

3 Productoverzicht

3.1 Toesteluitvoeringen / Modelbenaming

De gasgestookte stoomluchtbevochtiger Condair GS...OC is in 6 verschillende modellen met ver-
schillende capaciteiten leverbaar (40, 80, 120, 160, 200 en 240 kg/h). 
Alle modellen zijn geschikt voor aardgas of propaangas (vanuit de fabriek wordt gastype ingesteld).

Model	specificaties

 GS 40 OC C G20

Productserie  
(gasgestookte stoomluchtbevochtiger  
met display- en bedieningspaneel) 

Stoomcapaciteit (kg/h)
40
80
120
160
200
240 

Behuizing voor buitenopstelling  
(Outdoor Cabinet) 

Toestelserie

Stookgas
aardgas H, E, E(S): G20
aardgas L, ELL: G25
aardgas HS: G25.1
aardgas Lw: G27
aardgas Ls: GZ350
propaangas P: G31

** model aanduiding op het typeplaatje

De gasgestookte stoomluchtbevochtigers Condair GS...OC is ondergebracht in een behuizing voor 
buitenopstelling.
Standaard bezitten de bevochtigers een display- en bedieningspaneel, waarmee men de actuele 
werkingsparameters	kan	opvragen	en	men	de	apparaten	kan	configureren.	De	luchtbevochtigers	kun-
nen uitsluitend via een externe regeling met een modulerend regelsignaal aangestuurd.

3.2 Standaardlevering

De standaardlevering omvat:

– Gasgestookte stoomluchtbevochtiger Condair GS...OC (volgens de type aanduiding) compleet met 
alle onderdelen voor de rookgasafvoer 

– Montage- en bedieningsinstructies Condair GS...OC serie C

– Bedieningsinstructies regeling Condair GS/GS...OC serie C

– Onderdelenlijst (roze)

– Bestelde toebehoren (stoomverdeelpijpen, stoomslangen enz.) volgens hoofdstuk 4.4
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3.3 Een overzicht van het bevochtigingssysteem

 1 gasgestookte stoomluchtbevochtiger
 2 rookgasafvoerleiding met regenkap en windbe-

scherming (inclusief)
 3 Stoompijp (bouwkundig)
 4 aansluiting gastoevoerleiding
 5 afsluiter gastoevoer (door klant aan te brengen)
 6 gastoevoerleiding (door klant aan te brengen)
 7 sedimentafscheider (door klant aan te brengen)
 8 aansluiting watertoevoer
 9 Terugslagklep
 10 aansluiting waterafvoer

 11 waterafvoerleiding (door klant aan te brengen)
 12 Waterafsluiter (door klant aan te brengen)
 13 Hulpafvoerleiding
 14 elektrische aansluitingen (door klant aan te brengen)
 15	 waterfilter/-afsluiter	(toebehoren	“Z261”)
 16 watertovoerleiding (door klant aan te brengen)
 17 trechter met sifon (door klant aan te brengen)
	18	 stoomslang	adapter	(toebehoren	“SA...”)
	19	 condensslang	(toebehoren	“KS10”)
	20	 stoomslang	(toebehoren	“DS80”)
	21	 stoomverdeelpijp	(toebehoren	“81–...”)

7

4

6

5

14

1

13

15
16

17
17

8

10
9

11
12

2

3

21

18
3

1920

19
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 1 watertank
 2 stoomaansluiting
 3 warmtewisselaar (1 tot 3)
 4 brander (1 tot 6)
 5 niveauregeleenheid
 6 display- en bedieningspaneel
 7 indicatie LED’s
  groen: “stoom”
  geel: “onderhoud”
  rood: “storing”
 8 spoelknop  (handmatig drainen)
 9 nood spoelknop (handmatig drainen)
 10 apparaatschakelaar
 11 transformator
 12 besturingsprintplaat
 13 stuurprint
 14 print bedrijfs- en storingsmelding

3.4 Opbouw van de gasgestookte stoomluchtbevochtiger

 15 ontstekerautomaat
 16 elektronica brander
 17 ventilator (1 tot 6)
 18 vlambewaking
 19 ontsteker
 20 drainpomp
 21 drukschakelaar
 22 gasdrukregelventiel (1 tot 6)
 23 hulpafvoerleiding
 24 aansluiting waterafvoer
 25 dubbel toevoerventiel
 26 aansluiting watertoevoer
 27 aansluiting gastoevoer
 28 vacuüm onderbreking
 29 Waterbeker
 30 ruimte voor externe werkschakelaar
 31 rookgasafvoer met regenkap en windbescherming

156 11

3

4

2
1

7 8 9 13

16

23

20

21

5

24

27

25

26

28

22 

29

18

19

17
14

30

31

1210
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3.5 Werkingsprincipe 

Verbrandingssysteem
Het verbrandingssysteem is gebaseerd op een modulerende, volledig voormengende gasventilator 
en een gasdrukregelventiel. Bij de vraag naar vocht start de ventilator en wekt deze een onderdruk 
aan de luchtinlaatopening op. De ventilator loopt korte tijd om het systeem te spoelen. Aansluitend 
worden de ontstekers geactiveerd. Gedurende deze tijd voert de elektronische ontstekingsautomaat 
een diagnose van de veiligheidssystemen uit. De ontstekingsautomaat omvat tevens de controle van 
de drukschakelaar, die de onderdruk aan de luchtinlaat bewaakt. Als de veiligheidssystemen correct 
functioneren, dan opent het gasdrukregelventiel en wordt het gasluchtmengsel ontstoken. Wanneer de 
vlambewaking binnen de 7 seconden een vlam detecteert, dan blijft het gasdrukregelventiel open en 
gaat de verbranding verder. Wanneer de vlambewaking geen vlam detecteert, dan wordt de hiervoor 
beschreven procedure maximaal driemaal herhaald; daarna schakelt de ontstekingsautomaat uit en in 
het display verschijnt een desbetreffende foutmelding.
Onafhankelijk van het ventilatortoerental of van externe omgevingscondities, waarborgt het gasdrukre-
gelventiel een constante verhouding van de lucht t.o.v. het aardgas resp. het propaangas. De lucht en 
het gas worden in de ventilator volledig gemengd en door de branderopeningen geblazen, waar de 
verbranding plaatsvindt. 

De hete verbrandingsgassen stromen door een chicane in de warmtewisselaar naar de rookgasafvoer. 
De warmtewisselaar heeft grote verticale oppervlakken met een gladde oppervlaktestructuur om kalk-
aanslag tot een minimum te beperken. Dankzij de gladde structuur kan de kalk zich niet goed hechten, 
bladdert af en zakt naar de tankbodem. Deze zelfreiniging waarborgt een nagenoeg gelijkblijvend 
rendement van de warmtewisselaar. Het gladde oppervlak vereenvoudigt bovendien het reinigen van 
de warmtewisselaar.

De GS 40 OC heeft één verbrandingskamer/warmtewisselaar. De andere modellen hebben meer dan 
één warmtewisselaar in een gemeenschappelijke tank en hebben ook meerdere  verbrandingskamers.

Regeling van het waterniveau in de tank

Niveauregele- 
enheid

Drukver- 
effeningsleiding

Waterbeker

Vacuüm onderbreking

Dubbel	toevoerventiel

Hoofd watertoevoerleiding

Aansluiting	waterafvoer

Mixing pipe

Drainpomp

Hulpafvoer

C
B
A
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Het waterniveau in de tank wordt met de niveauregeleenheid continu gecontroleerd. Bij de eerste op-
start zal de besturing de functie van de niveauregeleenheid controleren. Gedurende deze test wordt 
gevuld tot niveau “A”, dan gespoeld naar niveau “C” en dan weer gevuld tot niveau “A”. Zodra niveau 
“B” bereikt is en de test van de niveauregeleenheid succesvol was is de luchtbevochtiger klaar voor 
bedrijf, als er vochtvraag is begint het verbrandingsproces.

Wanneer het waterniveau door het verdampingsproces niveau “B” bereikt stuurt de niveauregeleen-
heid een signaal naar de besturing. Deze opent dan het dubbele watertoevoerventiel en de watertank 
wordt gevuld. Bij het bereiken van niveau “A” stuurt de niveauregeleenheid wederom een signaal naar 
de besturing en wordt het dubbele watertoevoerventiel gesloten.
Zodra het waterniveau onder niveau “C” komt wordt het verbrandingsproces gestopt totdat het niveau 
“C” weer bereikt wordt.
Om een goed functioneren te garanderen zal de besturing constant in intervallen het functioneren van 
de niveauregeleenheid monitoren.

Stoomopwekking/-regeling
De stoom wordt in de watertank opgewekt via de warmtewisselaar(s). Via een externe regeling wordt 
de stoomproductie modulerend gestuurd.

Drainen
Door het verdampingsproces stijgt de mineraalconcentratie in het water van de tank. Opdat deze 
concentratie een bepaalde waarde niet zou overschrijden, wordt in een vastgesteld tijdsinterval een 
bepaalde hoeveelheid water uit de tank weggepompt en door nieuw water vervangen. Deze spoelcyclus 
is gebaseerd op de stoomproductie om een optimale werking te garanderen.

Wanneer een spoelcyclus start zal de drainpomp in werking gaan en het watertoevoerventiel openen. 
In leiding onder de waterbeker wordt het weggepompte hete water vermengd met koud leidingwater 
en verlaat vervolgens het apparaat met een temperatuur van ca. 60 – 70°C.

Wanneer bij een drainage het onderste bedrijfsniveau bereikt wordt, blijft het toevoerventiel open, tot 
de waterspiegel in de tank weer het normale bedrijfsniveau bereikt heeft.
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4 Ontwerprichtlijnen

Condair GS 80 OC C G20 
1. maximaal benodigde stoomcapaciteit

2. Gebruikt stookgas

In de volgende hoofdstukken zijn alle noodzakelijke gegevens voor selectie, respectievelijk het bepalen 
van typeaanduiding van een bevochtigingssysteem Condair GS...OC, te vinden.

4.1 Selecteren bevochtiger 

De selectie van het juiste type kan worden gemaakt aan de hand van de typeaanduiding:

4.1.1 Bepalen van de benodigde stoomcapaciteit

De maximale stoomcapaciteit wordt berekend door middel van één van de volgende formules:

	 V	•	ρ  
mD	=	 	 •	(x2 - x1) 
 1000

of
 V  
mD	=	 	 •	(x2 - x1)
	 1000	•	ε

mD: maximale stoombehoefte in kg/h
V: Volume van het buitenluchtaandeel in m3/h (bij indirecte luchtbevochtiging) of ruimtevolume bij 

eenmalige luchtverversing per uur in m3/h (bij directe ruimteluchtbevochtiging)
ρ: luchtdichtheid in kg/m3

ε:	 specifiek	volume	van	de	lucht	in	m3/kg
x2: gewenste absolute vochtigheid van de ruimtelucht in g/kg
x1: minimale absolute vochtigheid van de buitenlucht in g/kg
De waarden voor ρ,	ε, x2 en x1 kunnen worden ontleend aan het h,x-diagram (mollier-diagram). 

Voor een globale controle van de berekende stoomcapaciteit kan onderstaande tabel worden gebruikt. 
De in de tabel gegeven waarden gaan uit van een gewenste ruimtetemperatuur van 20°C en een ge-
wenste relatieve vochtigheid van de ruimte van 45 %.
Opmerking: voor tussenliggende waarden, respectievelijk groter buitenluchtaandeel/ruimtevolume 
kunnen de tabelwaarden dienovereenkomstig omgerekend worden.
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Max. volume van de buitenlucht in m3/h of het max. Stoomcapaciteit 
ruimtevolume bij eenmalige luchtverversing in m3/h in kg/u 

Temperatuur / rel. vochtigheid van de buitenlucht
 -15°C / 90%r.v. -5°C / 80%r.v. 5°C / 60%r.v. 

 5000 6600 8000 40
 10000 13200 16000 80
 15000 19800 24000 120
 20000 26400 32000 160
 25000 33000 40000 200
 30000 39600 48000 240

Condair GS 80 OC C G20 

Voorbeeld: 
Max. buitenluchtaandeel 10000 m3/h,  
temperatuur/rel. vochtigheid van de  
buitenlucht -15 °C/90% r.v.

Belangrijk:
–	 De	benodigde	stoomcapaciteit	is	afhankelijk	van	de	specifieke	toepassing	en	de	installatie.	In	boven-

genoemde formules en waarden is geen rekening gehouden met stoomverlies (door condensatie in 
de stoomslang en stoomverdeelpijpen), warmteverlies van de unit, resp. de afgifte van vocht door 
materialen in de bevochtigde ruimte.
Daarnaast is bij de berekening van de stoomcapaciteit ook geen rekening gehouden met verliezen 
door het spoelen van de unit.

De totale verliezen hangen af van het gehele systeem en moeten in acht worden genomen wanneer 
de stoomcapaciteit berekend wordt. Indien u vragen heeft over het berekenen van de stoomcapaciteit 
kunt het beste contact opnemen met Condair BV.

– Neem voor systemen met sterk variërende maximale stoomcapaciteitsbehoefte (bijv. voor testruimtes, 
voor installaties met variabele luchtvolumestroom, enz.), contact op met Condair BV.

4.1.2 Keuze stookgas

De Condair GS...OC kan op aardgas of propaangas werken. De apparatuur is af fabriek ingesteld 
voor het desbetreffende te gebruiken stookgas. Indien nodig kan de apparatuur op een later tijdstip 
worden omgebouwd voor gebruik met een ander stookgas.

Stookgas Benaming
Aardgas H, E, E(S) G20
Aardgas L, ELL G25
Aardgas	HS G25.1
Aardgas	Lw G27
Aardgas	Ls GZ350
Propaangas P (vloeibaar gas) G31

Condair GS 80 OC C G20 
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4.2 Keuze van de regeling

De verschillende regelsystemen
– Systeem 1: regeling van de relatieve vochtigheid in de ruimte

Systeem 1 is voor zowel directe ruimtebevochtiging, als voor luchtbehandelingsinstallaties 
met voornamelijk circulatielucht geschikt. De vochtvoeler wordt bij voorkeur in het retourkanaal 
of direct in de ruimte gemonteerd.

A1/2	 vochtvoeler
B1 ventilatorvergrendeling
B2 windvaanschakelaar
B3 maximaal hygrostaat
PIE externe modulerende regelaar (bijv. PI-regelaar)
PIDI	 interne	modulerende	regelaar	(PID-regelaar)
Y	 ingangssignaal	van	A1
Z	 ingangssignaal	van	A2

A1	 vochtvoeler
B1 ventilatorvergrendeling 
B2 windvaanschakelaar
B3 maximaal hygrostaat
PIE externe modulerende regelaar (bijv. PI-regelaar)
PIDI	 interne	modulerende	regelaar	(PID-regelaar)
Y	 ingangssignaal	van	A1

– Systeem 2: regeling van de relatieve vochtigheid met begrenzing van het vochtgehalte in de 
toegevoerde lucht
Systeem 2 is geschikt voor airconditioninginstallaties met een groter buitenluchtaandeel bij een 
lage temperatuur van de toegevoerde lucht, bij nabevochtiging, of bij een variabel luchtstroom-
volume. Wanneer de vochtigheid van de toegevoerde lucht de voorgeschreven waarde overschrijdt, 
heeft de continubegrenzing prioriteit boven de regeling van de luchtvochtigheid van de ruimte. 
De vochtvoeler (A1) wordt bij voorkeur in het retourkanaal of direct in de ruimte gemonteerd. De vocht-
voeler (A2) t.b.v. de begrenzing van de vochtigheid van de toege voerde lucht wordt achter de stoom-
verdeelpijp in het luchtkanaal aangebracht. Voor deze vorm van regeling is een externe modulerende 
regelaar met een aansluiting voor een tweede vochtvoeler nodig.
Opgelet! De begrenzing van de vochtigheid van de toegevoerde lucht is geen vervanging voor de 
maximaal hygrostaat.
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– Systeem 3: regeling van de relatieve vochtigheid in de toegevoerde lucht
De regeling van de relatieve vochtigheid in de toegevoerde lucht dient alleen daar te worden 
toegepast, waar de regeling van relatieve vochtigheid in het retourkanaal of in de ruimte om 
technische redenen niet mogelijk is. In deze installaties vindt de vochtregeling steeds met behulp 
van een externe PI-regelaar plaats. 
De vochtvoeler (A1) wordt in het toevoerluchtkanaal achter de stoomverdeelpijp gemonteerd. De 
vochtvoeler (A2) voor de regeling van relatieve vochtigheid wordt voor de stoomverdeelpijp in het 
kanaal geplaatst.  Voor deze vorm van regeling is een externe modulerende regelaar met een aan-
sluiting voor een tweede vochtvoeler nodig.

A1/2	 vochtvoeler
B1 ventilatorvergrendeling
B2 windvaanschakelaar
B3 maximaal hygrostaat
PIE externe PI-regelaar 
PIDI	 interne	modulerende	regelaar	(PID-regelaar)
Y	 ingangssignaal	van	A1
Z	 ingangssignaal	van	A2

Welk regelsysteem voor welke toepassing?

Toepassing Plaats van de vochtvoeler

ruimte of retourkanaal toevoerkanaal

Luchtbehandelingsinstallatie met:

buitenluchtaandeel tot 33% systeem 1 systeem 1

buitenluchtaandeel tot 66% systeem 1 of 2 systeem 2 of 3

buitenluchtaandeel tot 100% systeem 2 systeem 3

toevoerluchtbevochtigingsregeling ––– systeem 3

Neemt u in volgende gevallen contact op Condair BV: 

– Bevochtiging van kleine ruimtes tot 200 m3

– Luchtbehandelinginstallaties met grote luchtverversingshoeveelheden

– Installaties met een variabele luchtvolumestroom

– Testruimtes met extreme eisen aan de regeling 

– Ruimtes met een sterk variërende maximale stoombehoefte

– Installaties met temperatuurschommelingen

– Koelruimtes en installaties met ontvochtiging
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4.3 Opties 

Op dit moment zijn er geen opties nodig voor de Condair GS...OC.

4.4 Toebehoren

4.4.1 Overzicht toebehoren

Regeling/ingangssignalen
De Condair GS...OC wordt aangestuurd via een externe modulerende regeling (PI-regelaar).
Belangrijk! Voor de regelsystemen 2 en 3 moet de externe regeling voorzien zijn van twee ingangs-
signalen.

De Condair GS...OC verwerkt de volgende regelsignalen:   
– 0 ... 10 VDC
– 2 ... 10 VDC
– 0 ... 10 mADC
– 2 ... 10 mADC
– 0 ... 20 mADC
– 4 ... 20 mADC
– 0 ... 5 VDC
– 1 ... 5 VDC

Meer informatie vindt u in hoofdstuk 5.9.

Uitgangssignalen
De Condair GS...OC stelt de volgende uitgangssignalen ter beschikking:

– 10 VDC (max. 20 mA)
– Bedrijfs- en storingsafstandsignalering (4 potentiaalvrije contacten)

Meer informatie vindt u in hoofdstuk 5.9.

Model Condair GS...OC 40 ... 80 ... 120 ... 160 ... 200 ... 240 ...

Stoomverdeelpijp
(gedetailleerde informatie: 
zie hoofdstuk 4.4.2)

81-...

aantal 1 2 3 4 5 6

Stoomverdeelsysteem OptiSorp
(gedetailleerde informatie: 
zie hoofdstuk 4.4.2)

Systeem 1 Systeem 2 Systeem 3 Systeem 4 Systeem 2
Systeem 3

Systeem 3

aantal 1 1 1 1 1 van elk 2

Stoomslang adapter ––– SA80
(3" / 2x 1 3/4")

SA120
(3" / 3x 1 3/4")

SA160
(4" / 4x 1 3/4")

SA200
(4" / 6x 1 3/4")

SA240
(4" / 6x 1 3/4")

aantal ––– 1 1 1 1 1

Stoomslang / meter DS80

aantal 1 2 3 4 5 6

Condensslang / meter KS10

aantal 1 2 3 4 5 6

Waterfilter/-afsluiter Z261 (1 st. per installatie)
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OptiSorp Aantal
stoomansluitingen

Max. stoomafgifte 
 in kg/u  1)

Afmeting van het kanaal
breedte in mm hoogte in mm

Systeem 1 1 45 (30) 450...4000 450...1650
Systeem 2 2 90 (60) 450...4000 450...2200
Systeem 3 3 135 (90) 450...4000 800...3200
Systeem 4 4 180 (120) 450...4000 800...3200

1) Voor kanaalbreedtes <600 mm gelden de waarden tussen haakjes

4.4.2 Gedetailleerde informatie over toebehoren

Stoomverdeelpijpen
De keuze voor één van de stoomverdeelpijpen is afhankelijk van de breedte van het luchtkanaal (voor 
horizontale montage) resp. van de hoogte van het luchtkanaal (voor verticale montage) en van de 
capaciteit van de stoomluchtbevochtiger.
Belangrijk! Kies steeds de langst mogelijke stoomverdeelpijp (dit voor een zo optimaal mogelijk be-
vochtigingstraject).

Stoomverdeelpijpen 1) bij Condair GS...OC 
40, 80, 120, 160, 200 en 240

Breedte van het
kanaal (B)

Stoomcapaciteit

Type Lengte in mm (L) 2) in mm max. in kg/h 3)

81-350 350 400…600 30
81-500 500 600…750 30
81-650 650 750…900 50
81-800 800 900…1100 50

81-1000 1000 1100…1300 50
81-1200 1200 1300…1600 50
81-1500 1500 1600…2000 50
81-1800 1800 2000…2400 50
81-2000 2000 2200…2600 50
81-2300 2300 2500…2900 50
81-2500 2500 2700…3100 50

1) Materiaal: CrNi-staal
2) Speciale lengtes op aanvraag
3) Om de totale stoomcapaciteit van de GS...OC-stoomluchtbevochtiger te dekken, is het onder 

bepaalde omstandigheden noodzakelijk, om de opgegeven stoomcapaciteit te verdelen over 
meerdere	 stoomverdeelpijpen.	 Daarvoor	moet(en)	 de	 stoomuitlaat	 (-uitlaten)	 over	meerdere	
stoomleidingen worden verdeeld. Bijbehorende verdeelstukken zijn op aanvraag leverbaar.

Aanwijzing: wanneer het bevochtigingstraject (zie hoofdstuk 5.3.1) om technische redenen moet wor-
den verkort, moet de hoeveelheid stoom per stoomaansluiting over twee stoomverdeelpijpen worden 
verdeeld, of het stoomverdeelsysteem OptiSorp moet toegepast worden. Neem in dat geval contact 
met Condair BV op. 

Stoomverdeelsysteem OptiSorp
Het stoomverdeelsysteem OptiSorp wordt in een kanaal- of kastdeel toegepast, waarin slechts een 
kort bevochtigingstraject ter beschikking staat (berekening van het bevochtigingstraject zie hoofdstuk 
5.3.1). Bij een bestelling moeten de afmetingen van het kanaal vermeld worden. Denk daarbij aan de 
volgende gegevens.

B

L

B

H
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5 Montage- en installatiewerkzaamheden

5.1 Veiligheidsvoorschriften voor de montage- en installatiewerkzaamheden

De lokale richtlijnen en voorschriften voor de installatie van gasgestookte apparaten 
(stoomluchtbevochtigers) moet u nauwlettend naleven en respecteren.
Alle lokale voorschriften voor de uitvoering van installaties voor gas, rookgassen, water, 
stoom en elektriciteit moet u naleven en respecteren.

Alle	montagewerkzaamheden	mogen	uitsluitend	 door	 gekwalificeerd	 en	 geautoriseerd	
personeel uitgevoerd worden.

Alle gegevens in deze montage- en bedieningsinstructies voor de montage van het 
toestel evenals voor de installaties inzake gas, rookgas, water, stoom en elektriciteit moet 
u nadrukkelijk naleven en respecteren. 

Opgelet - Gevaar voor elektrische schok! De stoomluchtbevochtiger mag pas op het 
elektrische net aangesloten worden, nadat alle montage- en installatiewerkzaamheden 
beëindigd zijn.

Opgelet! Niet correct uitgevoerde installaties kunnen tot verwonding van personen of be-
schadiging	van	zaken	leiden	door	ontploffing,	brand,	koolmonoxidevergiftiging,	elektrische	
schokken, enz. Wanneer u raad of bijstand nodig heeft, moet u zich tot een bekwaam 
installateur, uw lokale gasleverancier of Condair BV wenden. Voor de installatie mag u 
enkel installatiemateriaal gebruiken dat u door Condair BV ter beschikking gesteld werd 
of dat door deze laatste toegelaten werd.

5.2 Montage-instructies

5.2.1 Plaatsbepaling van het apparaat

Om een correct functioneren van de Condair GS...OC te garanderen en om een optimaal rendement 
te bereiken, moet men met de volgende punten rekening houden:

– De Condair GS…OC is uitsluitend toepasbaar in buitensopstelling bij gebouwen waar de rookgas-
sen ongehinderd weg kunnen.

– De lokale en nationale voorschriften voor de plaatsing van de gasgestookte apparaten zijn te volgen 
en te respecteren. De producent is niet aansprakelijk bij het niet naleven van deze voorschriften.

– Bevochtiger zo aanbrengen, dat de stoomslang zo kort mogelijk is (ideaal 2 m, max. 5 m), de 
minimale buigingsradius (R= 300 mm) en minimale stijging (20 %) resp. het minimale verval (5 
%) van de stoomslang nageleefd kunnen worden (zie hoofdstuk 5.3.2).
Tip: Lange stoomleidingen verminderen op basis van het warmteverlies de maximale stoomprestaties 
van de bevochtiger. Bovendien neemt ook de statische druk toe.

– Installeer de stoombevochtiger zo, dat de rookgasafvoer voldoet aan de volgende minimale afstanden: 
– ten minste 0,6 m boven het hoogste punt binnen een straal van 3 m
– ten minste 1 m boven luchtaanzuigrooster binnen een straal van 3 m 
– ten minste 1 m onder, 1 m horizontaal verwijderd van, of 0,5 m boven deuren, ramen, natuurlijke 

luchttoevoer of aangrenzend gebouw. 
– ten minste 1 m horizontaal verwijderd van elektriciteitsmeters, gasmeters, regelaars of beveili-

gingsaparatuur.
– Ten minste 2,5 m boven het niveau van aangrenzende publieke doorgangen.

– Zorg dat de toevoer van verse lucht op de plaats van de Condair GS…OC is gewaarborgd. De unit 
moet ten minste 3 m verwijderd zijn van de uitblaas van afvoergassen.

Opgelet! De werking van de bevochtiger met verontreinigde lucht kan tot veiligheidsproblemen 
leiden en de prestaties van het toestel verminderen. Luchtverontreinigingen zijn bijvoorbeeld: 
halogenen, ammoniak, chloride, zeer veel stof, kalk of vuil. Bij vragen i.v.m. de luchtkwaliteit 
moet u zich wenden tot de Condair technische dienst.
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– De Condair GS…OC gasgestookte stoombevochtigers zijn ontworpen voor montage op een mon-
tageframe. 
Let op! Het montageframe moet het gewicht van een in bedrijf zijnde unit kunnen dragen.

– De plaatmantel van de Condair GS...OC warmt bij in bedrijf op (max. oppervlaktemperatuur van de 
plaatmantel ca. 60 - 70 °C). U moet er dus op letten dat er zich in de onmiddellijke omgeving van 
de bevochtiger geen warmtegevoelige materialen bevinden.

– In de onmiddellijke omgeving van de Condair GS...OC mogen geen brandbare materialen (iso-
latiemateriaal, vloer uit hout, enz.) aanwezig zijn. Ook hier moet u de lokale voorschriften in acht 
nemen!

– De bevochtiger niet op trillende ondergronden monteren. Indien nodig kan u contact opnemen met 
Condair BV.

– De luchtopeningen in de behuizing van de unit niet afdekken, anders kan de luchtstroom ontoerei-
kend zijn.

– Plaats de unit niet in een nauwe nis of in een gesloten kast. De bevochtiger zo plaatsen dat het 
toestel goed toegankelijk is en er voldoende plaats is voor het onderhoud. Men dient zich aan de 
minimumafstanden van de onderstaande afbeelding te houden.  
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Afmetingen (in mm)

Aansluitingen en gewichten

Model Aansluitingen Gewicht
netto

kg

Gewicht
Werking

kgRookgas Stoom Water
toevoer

Gas Water
avfoer

Handmatige
water afvoer

GS...OC 40 3" (76 mm) 1 3/4" (45 mm) BSP 1/2" BSP 1/2" BSP 3/4" BSP 1/2" 209 252
GS...OC 80 4" (101 mm) 3" (76 mm) BSP 1/2" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 1/2" 251 338

GS...OC 120 5" (127 mm) 3" (76 mm) BSP 1/2" BSP 1" BSP 3/4" BSP 1/2" 342 539
GS...OC 160 5" (127 mm) 4" (101 mm) BSP 1/2" BSP 1" BSP 3/4" BSP 1/2" 353 550
GS...OC 200 6" (152 mm) 4" (101 mm) BSP 1/2" BSP 1 1/4" BSP 3/4" BSP 1/2" 458 684
GS...OC 240 6" (152 mm) 4" (101 mm) BSP 1/2" BSP 1 1/4" BSP 3/4" BSP 1/2" 470 693

 

GS 40
GS 80
GS 120
GS 160
GS 200
GS 240

A
545
708

1104
1104
1500
1500

A

1262

13
80

B

93
6

12
54

A

B
589
617
632
632
647
647

Stoomaansluiting

Rookgasafvoer  
met regenkap en stormbescherming

Stoomaansluiting

Gastoevoer
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A

B

C
D

EF

GS 40 OC
GS 80 OC
GS 120 OC
GS 160 OC
GS 200 OC
GS 240 OC

A
866
866
866
866
866
866

B
220
382
779
779

1175
1175

C
19
20
20
20
32
32

D
127
127
127
127
127
127

E
27
28
18
18
18
18

F
101
101
101
101
101
101

G
G

mi
n. 

25
0 m

m

Het transporteren van de unit
De Condair GS…OC kan getransporteerd of opgetild worden met een heftruck/palletwagen (via de 
twee sparingen in het frame van de unit) of met een kraan (via 4 te verwijderen hijsogen). Neem de 
volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

Let op! Zorg er voor dat de lepels van de heftruck het gehele frame ondersteunen wanneer de 
unit wordt opgetild. Zo wordt kantelen en beschadiging van de unit voorkomen.

Let op! Wanneer de unit met een kraan wordt opgetild moeten alle hijsogen worden gebruikt. 
Zorg ervoor dat tijdens het hijsen de unit niet beschadigd wordt door hijskabels/kettingen.

Montage instructies
1. Maak op de plaats waar de unit geïnstalleerd wordt een fundering conform de volgende tekening. 

Zorg er voor dat de fundering te allen tijde boven waterniveau blijft.

Let op! Zorg dat de fundering sterk genoeg is om het gewicht van de bevochtiger te 
dragen wanneer deze in bedrijf is.

5.2.2 Montage van de unit

2. Maak een dakdoorvoer om de waterleidingen en elektrische bekabeling in de unit te kunnen voeren 
(afmetingen zie boven).

3. Til de unit op de fundering door middel van een kraan.

Let op! Lees de veiligheidsinstructies voor het transporteren van de unit (zie boven).

Let op! Om er zeker van te zijn dat de onderdruk of overdruk van het gebouw geen invloed 
heeft op de werking van de Condair GS…OC, de dakdoorvoer afdichten nadat de water-
leidingen en elektrische bekabeling is aangesloten.

Afmetingen	in	mm
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5.3 Stoominstallatie

5.3.1 Plaatsbepaling en montage van de stoomverdeelpijpen

De plaats van de stoomverdeelpijpen wordt bepaald door het ontwerp van de luchtbehandeling. Voor 
een goede bevochtiging van de lucht in het luchtkanaal moeten dan ook de volgende richtlijnen gevolgd 
worden.

Bepalen van bevochtigingstraject
Tijdens bedrijf is de stoom uit de stoomverdeelpijp tot op een bepaalde afstand zichtbaar in de vorm 
van een nevel. Dit traject wordt het bevochtigingstraject “BN” genoemd en dient als basis voor het 
bepalen van de minimaal toelaatbare afstanden tot de volgende componenten van de installatie.

Bevochtiging-
straject BN Expansie- en mengzone

φ	1:	Toevoerluchtvochtigheid	vóór	bevochtiging
φ	2:	Luchtvochtigheid	na	bevochtiging

Het bepalen van het bevochtigingstraject “BN” is afhankelijk van verschillende factoren. Voor de globale 
bepaling van “BN” kan de onderstaande tabel gebruikt worden. De tabel geeft richtwaarden inzake 
de toepassing van de Condair GS...OC bij toevoerluchttemperaturen tussen 15 °C en 30 °C. De vet 
gedrukte waarden gelden alleen voor stoomverdeelpijpen 81-..., de waarden tussen haakjes voor 
het OptiSorp stoomverdeelsysteem.

Luchtvochtigheid 
voor bevochtiging 

φ1 in %r.v.

Lengte v.h. bevochtigingstraject BN in m
vochtigheid na bevochtiging φ2 in %r.v.

40 50 60 70 80 90
5 0,9 (0,22) 1,1 (0,28) 1,4 (0,36) 1,8 (0,48) 2,3 (0,66) 3,5 (1,08)
10 0,8 (0,20) 1,0 (0,26) 1,3 (0,34) 1,7 (0,45) 2,2 (0,64) 3,4 (1,04)
20 0,7 (0,16) 0,9 (0,22) 1,2 (0,30) 1,5 (0,41) 2,1 (0,58) 3,2 (0,96)
30 0,5 (0,10) 0,8 (0,17) 1,0 (0,25) 1,4 (0,36) 1,9 (0,52) 2,9 (0,88)
40 – 0,5 (0,11) 0,8 (0,20) 1,2 (0,30) 1,7 (0,45) 2,7 (0,79)
50 – – 0,5 (0,13) 1,0 (0,24) 1,5 (0,38) 2,4 (0,69)
60 – – – 0,7 (0,16) 1,2 (0,30) 2,1 (0,58)
70 – – – – 0,8 (0,20) 1,7 (0,45)

Voor een luchtkanaalbreedte <600 mm moet het bevochtigingstraject bij een OptiSorp-systeem met ca. 50% worden verlengd.

ϕ1 in %r.v.: relatieve vochtigheid v.d. toevoerlucht vóór de bevochtiging bij  
minimale toevoerluchttemperatuur

ϕ2 in %r.v.: relatieve vochtigheid v.d. toevoerlucht ná de stoomverdeelpijp bij  
maximale stroomproductie

Voorbeeld
gegeven: ϕ1= 30 %r.v., ϕ2= 70 %r.v.
bevochtigingstraject BN: 1,4 m (0,36 m bij OptiSorp stoomverdeelsysteem)

Opmerking: Als de inbouwsituatie slechts een korte bevochtigingsafstand toelaat, moet de stoomhoe-
veelheid per basisunit over twee stoomverdeelpijpen worden verdeeld, of moet het OptiSorp stoom-
verdeelsysteem worden toegepast. Neem in dat geval contact met Condair BV op.
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Aan te houden minimum afstanden
Om te voorkomen dat stoom uit de stoomverdeelpijp condenseert op systeemcomponenten, moet 
tussen deze componenten en de stoomverdeelpijp een bepaalde minimumafstand (op basis van het 
bevochtigingstraject “BN” ) aangehouden worden. 

 voor/na vernauwing na verwijding  voor bocht 

 voor vertakking  voor luchtrooster voor opnemer

	voor/na	verwarmingsbatterij/filter	 voor/na	ventilator-/zoneverdeling

* 2,5 x BN	voor	zweefstoffilter

Inbouwmogelijkheden en afmetingen
De stoomverdeelpijpen zijn beschikbaar voor horizontale (op de wand van het luchtkanaal), of voor 
verticale montage (op de bodem van het luchtkanaal). De uitblaasopeningen moeten zich aan de 
bovenzijde, resp. dwars op de luchtstroom, bevinden.

Indien mogelijk moeten de stoomverdeelpijpen aan de perszijde (max. druk in kanaal/kast 1700 Pa) 
van het luchtkanaal gemonteerd worden. Wanneer de stoomverdeelpijpen aan de zuigzijde gemonteerd 
worden, mag de maximale onderdruk niet lager zijn dan 800 Pa. 

Kies een op uw luchtkanaal afgestemde situatie voor montage van de stoomverdeelpijpen (zie de on-
derstaande afbeeldingen) en breng ze zo in het luchtkanaal aan, dat een gelijkmatige stoomverdeling 
in het luchtkanaal verzekerd is. 

0.5 x BN BN 0.5 x BN 

BN BN 5 x BN 

BN BN 5 cm1.5 x BN * 
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Met de volgende afmetingen moet bij montage van de stoomverdeelpijpen rekening gehouden worden:

1/2 H1/2

H

H

1/3

2/3
H

1/5

1/5

2/5
1/5

H
2/7
2/7
3/7

1/5
1/5

H

2/5
1/5

1/4 H1/4
1/41/4

1/3 H1/3
1/3
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3/7

H

1/2
1/2

1/5
H

1/5
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H

1/6
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1/6
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2/6
1/6
1/6
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H
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H
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1/7
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H
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H

1/8
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1/8
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1/8

1/8

2/8
1/8
1/8
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1/8
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1/7
gmin

hmin

gmin gmin

gmin

gmin gmin

gmin

gmin gmin

gmin
gmin

gmin gmin

gmin
gmin

gmin= 100 mm
hmin= 85 mm

min. H= 250 mm H	≥	400	mm min. H= 200 mm

min. H= 600 mm min. H= 500 mm min. H= 400 mm

min. H= 720 mm min. H= 600 mm min. H= 500 mm

min. H= 840 mm min. H= 700 mm min. H= 600 mm

min. H= 960 mm min. H= 800 mm min. H= 800 mm

min. H= 400 mm min. H= 350 mm min. H= 300 mm



26

Condensaatopvangbak
Naar afvoer

Smal kanaal

Condensaatopvangbak
Plafond Naar afvoer

Aftakking

Opmerking: Volg voor montage van het OptiSorp stoomverdeelsysteem kunt u de gegevens in de 
afzonderlijke documentatie bij dat produkt raadplegen.

Aanbevelingen	voor	de	configuratie	van	de	ventilatiekanalen
– Om de montage van de stoomverdeelpijpen te vergemakkelijken en om inspectie mogelijk te maken, 

raden wij een voldoende groot inspectieluik in het kanaal aan.

– In de zone van het bevochtigingstraject moet het luchtkanaal waterdicht zijn.

– Bij inbouw van de stoomverdeelpijpen in kanalen met temperaturen lager dan 15°C, in smalle 
kanalen, of in de omgeving van kanaalaftakkingen, moet onder bepaalde omstandigheden een 
condensaatopvangbak	onder	de	stoomverdeelpijp	opgenomen	worden	(zie	onderstaande	figuur).

– Ventilatiekanalen die door koude ruimtes voeren, dienen te worden geïsoleerd, om te voorkomen, 
dat de bevochtigde lucht op de wanden van het luchtkanaal condenseert.

– Ongunstige luchtstromen in het kanaal (bijv. door hindernissen, korte bochten etc.) kunnen tot con-
densatie van de bevochtigde lucht leiden.

– De montage van de stoomverdeelpijpen in ronde luchtkanalen is niet toegestaan.

–	 Bij	de	installatie	van	de	stoomverdeelpijpen	in	fiberglas-kanalen	of	in	kanalen	die	inwendig	bekleed	
zijn, is voorzichtigheid geboden. Indien nodig moet in de omgeving van de stoomverdeelpijp 10 -15 cm 
van de bekleding verwijderd worden. 

Neem bij vragen over luchtkanalen in combinatie met een stoomluchtbevochtiger Condair contact met 
Condair BV op.  

Montage van de stoomverdeelpijpen/OptiSorp stoomverdeelsysteem 
Gedetailleerde informatie over de montage van de stoomverdeelpijpen/OptiSorp stoomverdeelsysteem 
vindt u in de afzonderlijke montagevoorschriften van die producten.
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5.3.2 Montage van de hoofdstoompijp

De verbinding tussen de stoomaansluiting van de unit en de stoomslang-adapter moet gemaakt mid-
dels	fitwerk.

Stoomslang-adapter

Stoomslangen 
(max. lengte 4 m) 

Let ook op de volgende aanwijzingen:

– De binnendiameter van de stoomaansluiting op de unit moet over de gehele lengte van de hoofd 
stoomleiding worden aangehouden.

– De maximale lengte van de hoofd stoomleiding bedraagt 6 m.
Belangrijk! Per meter leidinglengte, resp. per 90°-bocht moet met een drukverlies van 10 mm 
waterkolom (ca. 100 Pa) rekening gehouden worden.

– De minimale straalbocht voor vast pijpwerk bedraagt 4-5 x de binnendiameter.
Bochten van 90° moeten worden te vermeden. Wanneer mogelijk zijn buisbochten met een grote 
radius te gebruiken (bv.: met een buisbuigtoestel of met paren van 45°-bochten in elkaar gezet). 
Hierdoor vermindert u het prestatieverlies door condensaatvorming. Bovendien verkleint ook de 
stuwdruk	in	de	stoomleiding	en	kan	u	misschien	een	bijkomende	externe	sifon	in	de	afloopleiding	
uitsparen.

– Gebruik uitsluitend koperen buizen (bij gebruik van drinkwater), of roestvrij stalen buizen (min. DIN 
1.4301).

– Om condensaatvorming (=capaciteitsverlies) te verminderen moet de stoomleiding over de volledige 
lengte geïsoleerd worden.

– Voor de verbinding van de stoomleiding aan de stoomaansluiting van de unit en de verbinding aan 
de stoomslang-adapter wordt gebruik gemaakt van korte stukjes slang die met slangklemmen be-
vestigd worden. 

– Op plaatsen waar condensaat zich kan verzamelen in de pijp moet een condensaat afvoer met sifon 
(min. diameter 200 mm) geplaatst worden. 

Hoofdstoompijp 
(max. lengte 6 m)
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5.3.3 Het installeren van de stoomslang tussen stoomslang-adapter en  
stoomverdeelpijpen

Belangrijk! Gebruik uitsluitend de originele stoomslangen van Condair. Toepassing van andere 
stoomslangen kan in bepaalde gevallen tot problemen leiden.

Let ook op de volgende aanwijzingen:

– De stoomslang moet met een minimum afschot van 20% of met een minimale daling afschot 
van 5% in de richting van de stoomverdeelpijp lopen.

– De lengte van de stoomslang moet zo kort mogelijk worden gehouden (ideaal 2 m, max. 4 m) en 
er moeten lange straalbochten van minimaal 300 mm toegepast worden. Belangrijk! Per meter 
stoomslang moet met een drukverlies van 10 mm waterkolom (ca. 100 Pa) rekening worden 
gehouden.

– Verminderingen in de doorsnee (bijv. door knikken) zijn over de gehele leidinglengte niet toegestaan. 
Het aanbrengen van een afsluiter (magneetklep) in de stoomleiding is niet toegestaan.

– Stoomslangen mogen in geen geval doorhangen (waterslot); zo nodig met beugels bevestigen of 
in een buis, leiding- of kabelgoot leggen. Wanneer het niet mogelijk is een waterslot te voorkomen 
(bijvoorbeeld bij het passeren van obstakels) dient er een condensaatafvoer met sifon (min. bocht 
200 mm) in het laagste punt van de stoomleiding gemonteerd te worden (zie onderstaande tekening).

– Belangrijk! Bij de bepaling van de lengte van de slanggeleiding moet er rekening mee worden ge-
houden dat de stoomslang korter wordt naarmate deze veroudert. 

min. 5 % min. 20 %

min. 20 %

ma
x. 

4 m Rm
in. 30
0 m

m

R min. 300 mm

min. 20 %

min. 5 %

max
. 4

 m
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Bevestiging van de slang
De stoomslang wordt op de stoomverdeelpijp en op de stoomaansluiting van de stoomluchtbevochtiger 
bevestigd met slangklemmen.  

Gefitte	stoomleiding	
Als de stoomleiding in vast pijpwerk wordt uitgevoerd, gelden dezelfde voorschriften voor montage 
als hierboven beschreven. Let ook op de volgende aanwijzingen:

– De kleinste toelaatbare binnendiameter van 45 mm (afhankelijk van de toegepaste stoomver-
deelpijp) moet over de gehele leidinglengte worden aangehouden.

– Gebruik uitsluitend koperen buizen (bij gebruik van drinkwater), of roestvrij stalen buizen (min. DIN 
1.4301).

– Om condensaatvorming (=verlies) te verminderen moet de stoomleiding geïsoleerd worden.
– De minimale straalbocht voor vast pijpwerk bedraagt 4-5 x de binnendiameter.

Bochten van 90° zijn te vermijden. Wanneer mogelijk zijn buisbochten met een grote radius te 
gebruiken (bvb.: met een buisbuigtoestel of met paren van 45°-bochten in elkaar gezet). Hierdoor 
vermindert u het prestatieverlies door condensaatvorming. Bovendien verkleint ook de stuwdruk 
in	de	stoomleiding	en	kan	u	misschien	een	bijkomende	externe	sifon	in	de	afloopleiding	uitsparen.

– Belangrijk! Per meter leidinglengte, resp. per 90°-bocht moet met een drukverlies van 10 mm 
waterkolom (ca. 100 Pa) rekening gehouden worden.

– Voor de aansluiting van de stoomleiding op de stoomverdeelpijp en op de stoomluchtbevochtiger 
wordt gebruik gemaakt van korte stukjes slang die met slangklemmen bevestigd worden.

5.3.4 Montage van de condensaatslang 

Belangrijk! Pas uitsluitend originele Condair-condensaatslangen toe. Toepassing van andere conden-
saatslangen kan in bepaalde gevallen tot problemen leiden.

De individuele condensslangen van de hoofd stoomleiding, de stoomslang-adapter en de stoomver-
deelpijpen steeds met een minimaal verval van 20% over een sifon (slangenbocht min. ø200 mm)  naar 
beneden	direct	in	een	aflooptrechter	te	leiden.

Belangrijk! Voordat het systeem in bedrijf wordt gesteld, moet de sifon van de condensaatslang met 
water gevuld worden.

 

min. 20 %

mi
n. 

30
0 m

m

Ø min. 200 mm
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5.4 Waterzijdige installatie

De vele aansluitingen moeten volgens de geldende lokale voorschriften voor waterin-
stallaties uit gevoerd worden.

De waterzijdige installatie mag enkel door bekwaam en opgeleid vakpersoneel (bv.: 
installateurs van sanitair) uitgevoerd worden.

Opgelet Gevaar voor elektrische schokken! Vóór alle installatiewerken is de Condair 
GS...OC spanningsvrij te schakelen en tegen onvrijwillig inschakelen te beveiligen.

5.4.1 Aanleg van de wateraansluitingen

Overzicht waterzijdige installatie

 1 aansluiting vulwater BSP 3/4" (buitendraad)
 2 aansluiting waterafvoer 3/4" (ø19 mm)
 3 afsluiter (inbouw aan te bevelen, door klant aan te brengen)
 4 aansluiting hulpafvoer BSP 1/2" (binnendraad)
	 5	 waterfilter/-afsluiter	(toebehoren	“Z261”)
 6 toevoerleiding vulwater (min. binnen-ø 12 mm)
 7 manometer (inbouw aan te bevelen, door klant aan te brengen)

5
6 7 8

1

min. 15 cm

9

12

10

11

2

3

4

 8 drukreduceerventiel (inbouw verplicht bij waterdruk >8 bar, 
door klant aan te brengen)

 9 Hulpafvoerleiding BSP 1/2", door klant aan te brengen
 10 afvoerleiding BSP 3/4", door klant aan te brengen
 11 trechter (door klant aan te brengen, min. hoogte 15 cm)
 12 sifon (min. binnen-ø: >45 mm, door klant aan te brengen)
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Toevoer vulwater
Sluit	de	leiding	van	de	watertoevoer	(zie	voorgaande	tekening)	aan	via	een	filter/afsluiter	(accessoire	
“Z261”)	op	de	wateraansluiting	van	de	unit.	De	filter/afsluiter	dient	zo	dicht	mogelijk	bij	de	luchtbevoch-
tiger gemonteerd te worden. 
Let op!	In	plaats	van	een	filter/afsluiter	kan	ook	een	losse	afsluiter	en	waterfilter	5	µm	(allebei	nodig)	
toegepast worden.

Volgende aansluitgegevens zijn in het oog te houden:
– Aansluitingen op het apparaat: BSP 1/2" (buitendraad)
– Toevoerleiding binnen-ømin: 12 mm (vulwatertoevoer)
– Toegestane druk waterleidingnet 3,0…8,0 bar (systeem zonder waterslag)

Voor waterdrukken >8 bar moet de aansluiting via een drukreduceerventiel (ingesteld op 3,0 bar) 
gemaakt worden. Neem voor drukwaarden < 3,0 bar contact met Condair BV op.

– Toevoercapaciteit: 10 l/min
– Toegestane toevoertemperatuur: 1…30°C
– Waterkwaliteit: 

– Gebruik voor de watertoevoer van de Condair GS...OC uitsluitend onbehandeld water, onthard 
water of volledig gedemineraliseerd water.
Let op: Door het gebruik van gedemineraliseerd water wordt de tijd voor onderhoud en 
reiniging van de watertank tot een minimum beperkt.

– Het gebruik van toevoegingen zoals roestweringsmiddelen, desinfecteermiddelen, etc. is niet 
toegestaan, daar deze toevoegingen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en invloed heb-
ben op de werking van de bevochtiger. 

– Karakteristieken van het toevoerwater
Het water dat wordt gebruikt voor het voeden van de stoombevochtiger moet voldoen aan de 
wettelijk standaard voor drinkwater omdat de stoom die wordt geproduceerd in de (adem) lucht 
wordt ingebracht.

Voor onderhoud adviseert Condair BV het gebruik van onthard water (>4°dH). Voor een optimaal 
onderhoudsresultaat kan omgekeerd-osmose water worden toegepast.

In het algemeen en als onbehandeld en vervolgens niet geanalyseerd, mogen de onderstaande 
waardes niet worden overschreden:

Totale waterhardheid / CaCO3:  72 mg/l 
Ijzer + Magnesium / Fe + Mn:  0,2 mg/l 
Chlorides / Cl: 30 mg/l  
Siliciumoxide / SiO2 - 20 mg/l 
Calcium sulfaat / CaSO4: 100 mg/l

– het toegepaste aansluitmateriaal moet voor de desbetreffende druk zijn goedgekeurd en voor het 
drinkwaterleidingnet zijn toegelaten.

Opgelet! Gedemineraliseerd water is agressief. Gebruik daarom voor de aansluiting op een 
demi-watersysteem uitsluitend installatiemateriaal van chemisch resistente kunststof 
(bijv. polypropyleen) of roestvast staal (min. DIN 1.4301).

– Belangrijk! De watertoevoerleiding moet grondig worden doorgespoeld, voordat deze wordt 
aangesloten.
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Waterafvoer en hulpwaterafvoer
Beide afvoerleidingen worden door middel van een slangenkoppeling verbonden met de correspon-
derende aansluiting op de unit en door de dakdoorvoer naar beneden een open trechter (min. hoogte 
15 cm) ingevoerd. Aansluitend wordt de trechter via een sifon met de riolering van het gebouw ver-
bonden. De minimale binnendiameter van 45 mm moet over de volledige lengte behouden blijven. Let 
erop dat de afvoerleiding ter controle en reiniging goed toegankelijk en correct bevestigd is. Men dient 
rekening te houden met de volgende aansluitgegevens:

– Aansluitingen op het apparaat (slangaansluiting):  BSP 3/4" (ø26 mm) aansluiting waterafvoer
  BSP 1/2" (ø21 mm) aansluiting hulpwaterafvoer

Opgelet! Gebruik hittebestendige montagematerialen.
Opgelet! Bij gebruik van gedemineraliseerd water mag u enkel aansluitonderdelen van roest-
vrij staal (min. DIN 1.4301) of van chemisch bestendig kunststof (vb. polypropyleen) 
gebruiken.

– Afvoercapaciteit: 20 l/min
– Min. binnen-Ø van de afvoerleiding: 45 mm
– Min. afschot naar sifon: 10 %

Opmerking: De afvoerleiding mag niet naar boven weggeleid worden, omdat zich anders afzettingen 
op het diepste punt vormen en de afvoer verstopt kan raken. 
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5.5 Gasinstallatie

Installatierichtlijnen
De gastoevoer wordt via een afsluiter (uitdrukkelijk voorgeschreven), dat in de onmiddellijke buurt van het 
apparaat geplaatst wordt, op de aansluiting van het apparaat gemonteerd. Bij gebruik van gasleidingen 
van staal is de inbouw van een sedimentafscheider tussen de afsluiter en de apparaataansluiting 
noodzakelijk. Men dient rekening te houden met de volgende aansluitgegevens:

– Toegestane gastoevoerdruk

Gassoort Gastoevoerdruk (mbar)
Nominaal Min Max

Aardgas	H,	E,	E(S) G20 20 17 25
Aardgas	L,	ELL G25 25 20 30
Aardgas	HS G25.1 25 20 30
Aardgas	Lw G27 20 17,5 23
Aardgas	Ls GZ350 13 10,5 16
Propaangas P G31 37 of 50 25 57,5

– Het gebruikte aansluitmateriaal moet onder druk getest en voor gasinstallaties geschikt zijn.

–	 Het	gebruik	van	teflontape	voor	het	afdichten	van	schroefdraadverbindingen	in	de	gasleidingen	is	niet 
toegestaan.	Gebruik	uitsluitend	flexibel	afdichtmiddel	dat	voor	aard-	en	propaangas	toegestaan	is.	

– Het verloop van de gastoevoerleiding moet zodanig worden ontworpen dat de uitbouw van het ap-
paraat, de onderdelen of de front- en zijdeuren probleemloos kan verlopen.

De gasinstallatie moet conform de lokaal geldende bouw- en installatievoorschriften 
worden uitgevoerd.
Werken aan de gasinstallatie mag enkel door bekwaam vakpersoneel uitgevoerd worden. 
De controle van de bekwaamheid en bevoegdheid is voor de klant.

Opgelet Gevaar voor elektrische schokken! Vóór alle installatiewerken is de Condair 
GS...OC spanningsvrij te schakelen en tegen onvrijwillig inschakelen te beveiligen.

5.5.1 Uitvoering van de gasinstallatie

Overzicht gasinstallatie

1	 Aansluiting	Gastoevoerleiding	

Apparaat model Aansluiting
GS 40 OC BSP 1/2"
GS 80 OC BSP 3/4"
GS 120 OC og GS 160 OC BSP 1"
GS 200 OC og GS 240 OC BSP 1 1/4"

2 Gasafsluiter (bouwzijde)
3 Sedimentafscheider 

(Noodzakelijk bij gebruik van gasleidingen van 
staal, bouwzijdig)

3

21
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5.5.2 Lekkagebeproeving

Na het voltooien van de installatiewerken moet u de volledige gasleiding met een maximale druk van 
40 mbar (4,0 kPa) voor Aardgas of 150 mbar (15 kPa) voor Propaangas en met in de handel ver-
krijgbare zeepoplossing op lekkage controleren. Bellen geven lekken aan. Voor u de bevochtiger in 
gebruik kan nemen, moet u alle lekken dichten.

Opgelet! Voor het controleren van de lekkage mag u nooit een open vlam of vuur gebrui-
ken. Bij een lek kunnen de personen verwondingen en het toestel beschadiging oplopen door 
vuur	of	ontploffing.

Wanneer de gasleiding met een druk van meer dan 150 mbar (15 kPa) getest wordt, dient de gastoevoer 
op de aansluiting op het apparaat losgekoppeld te worden. Na de test moet u de gastoevoer ontlasten 
vóór deze weer op het toestel aangesloten wordt. 

Opgelet! Het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen kan tot beschadiging van het 
gasdrukregelventiel leiden. Gasdrukregelventielen die door een te hoge druk belast worden, 
worden niet door de garantie gedekt.

5.5.3 Ombouwinstructies voor gebruik van de luchtbevochtiger  
met een ander type gas

Af fabriek wordt het apparaat geleverd met venturiverdeelstukken voor gebruik van één bepaald type 
gas. Om de stoomluchtbevochtiger voor het gebruik met een ander type gas geschikt te maken, moet 
u de volgende instructies opvolgen (zie afbeelding op de volgende pagina).

De	ombouw	mag	alleen	door	gekwalificeerd	personeel	uitgevoerd	worden,	dat	door	Con-
dair BV opgeleid en geautoriseerd is. De ombouw moet overeenkomstig de voorschriften 
van de leverancier en de lokaal geldende voorschriften uitgevoerd worden.

1. Schakel de bevochtiger uit en zorg ervoor dat de bevochtiger niet onbedoeld ingeschakeld wordt

2. Sluit de gastoevoer naar de bevochtiger af en zorg ervoor dat de afsluiter niet onbedoeld geopend 
wordt.

3. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

4. Maak de slang los van het bochtstuk van de luchtinlaat (maak een notitie van de aansluitingen). 
Maak vervolgens de slangklem los en verwijder de het bochtstuk van de luchtinlaat.

5.	 Maak	de	koppeling	 los	van	de	flexibele	gasleiding	aan	het	gasdrukregelventiel	en	verwijder	de	
gasleiding.

6. Maak de elektrische bekabeling los van het gasdrukregelventiel en drukregelaar (maak een notitie 
van de verbindingen voordat het los gemaakt wordt).

7. Draai de twee schroeven van het venturiverdeelstuk op de branderventilator los en verwijder het 
verdeelstuk samen met het gasdrukregelventiel.

8.	 Draai	de	vier	schroeven	los	van	de	aansluitflens	van	gasleiding	aan	het	gasdrukregelventiel	en	
verwijder	de	aansluitflens.

9. Draai de drie schroeven van de houder van de drukschakelaar los en verwijder de drukschakelaar.

10.	Controleer	de	kurken	afdichting	en	de	o-ring	in	de	aansluitflens	van	de	gasleiding	op	beschadigingen	
en vervang wanneer nodig.

11.	Bevestig	 de	 aansluitflens	 van	 de	 gasleiding	 (met	 o-ring)	 en	 de	 drukschakelaar	 op	 het	 nieuwe	
gasdrukregelventiel (het gasdrukregelventiel wordt met een reeds gemonteerd venturiverdeelstuk 
geleverd).
Let op! Let erop dat de op het typeplaatje van het venturiverdeelstuk, genoemde soort gas over-
eenkomt met het toegepaste soort gas. De instelling van de verzegelde instelschroef “A” mag 
door de klant niet verandert worden. 
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Slang naar  
drukschakelaar

Bochtstuk luchtinlaat

Slangklem

Gasdrukregelventiel

Flexibele gasleiding

Branderventilator

12. Plaats het venturiverdeelstuk samen met het gasdrukventiel op de ventilatorbrander (vergeet de 
kurken afdichting niet) en bevestig dit met twee schroeven.

13.	Sluit	de	flexibele	gasleiding	aan	op	de	aansluiting	van	het	gasdrukregelventiel	en	maak	de	slangklem	
vast.

14. Plaats het bochtstuk van de luchtinlaat op het venturiverdeelstuk en maak de slangklem vast.

15. Sluit de slang van de drukschakelaar aan op de aansluiting op het bochtstuk van de luchtinlaat.

16. Sluit de elektrische bekabeling aan op het gasdrukregelventiel en drukschakelaar.

17. Bij apparaten met meerdere branders de stappen 4 tot 16 herhalen totdat alle venturiverdeelstuk-
ken zijn vervangen.

18.	Lekkagebeproefing	uitvoeren	(aanwijzingen	in	hoofdstuk	5.5.2	opvolgen).

19. De bevochtiger inschakelen. Aansluitend de ontstekingstest starten en het ontstekingskarakter 
controleren. 

20. Is de ontstekingsverhouding in orde, plak dan het overeenkomende typeplaatje (sticker) over het 
huidige typeplaatje. Aansluitend de zijpanelen aanbrengen en met de bevestigingsklemmen vast-
maken. Tenslotte het apparaat normaal in bedrijf nemen.

21. De ombouw is nu klaar.

Drukschakelaar

Venturiverdeelstuk

Aansluitflens	gasleiding

O-ring

Kurken	afdichting
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5.6 Rookgasafvoer

Let op! De installatievoorschriften voor rookgasafvoersystemen zijn voor ieder land ver-
schillend, deze lokale voorschriften moeten ten allen tijde in acht genomen worden. 
Richt u zich in elk geval tot Condair BV.
Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de rookgasafvoerinstallatie, mogen alleen 
door opgeleid	en	gekwalificeerd	personeel uitgevoerd worden. De bewaking van deze 
kwalificatie	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	eigenaar/opdrachtgever.

5.6.1 Uitvoering van de rookgasafvoer

Overzicht 

1	 Aansluiting	gasafvoer	op	het	toestel	
–	 GS	40	OC:	 ø76	mm	(3")
–	 GS	80	OC:	 ø101	mm	(4")
–	 GS	120	OC/GS	160	OC:	 ø127	mm	(5")
–	 GS	200	OC/GS	240	OC:	 ø152	mm	(6")

2 Windbescherming (inclusief)
3 Verlengstuk rookgasafvoer (inclusief)
4 Regenkap (inclusief)
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Installatie instructies
Let ook op de volgende aanwijzingen: 
–	 Specificaties	rookgasafvoer	-->	zie tabel in paragraaf 10.2
– Tijdens normaal gebruik en als het onderhoudsschema wordt uitgevoerd ligt de rookgastemperatuur 

tussen 160 - 180 °C. Als de unit niet goed wordt onderhouden kan de rookgastemperatuur oplopen. 
In dat geval schakelt de temperatuurschakelaar om veiligheidsredenen de unit uit als de temperatuur 
boven 200 °C komt.

– Gebruik uitsluitend de meegeleverde rookgasafvoer met windbescherming en regenkap. 

– Het meegeleverde verlengstuk voor de rookgasafvoer en de regenkap hebben een geïntegreerde 
afdichtings- en bevestigingsring. Wanneer de componenten tot de aanslag in elkaar worden ge-
schoven, ontstaat een lucht- en waterdichte verbinding. Dan de componenten vastzetten door de 
geïntegreerde vergrendeling.

– Let erop dat de regenkap minstens 0,6 m boven de aangrenzende gebouwen wordt gemonteerd, 
binnen een straal van 3 m rondom de unit.
Belangrijk: Wanneer de rookgasafvoer om een bepaalde reden langer moet zijn, neem contact op 
met Condair BV.
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– Installeer de ruimtevochtvoeler resp. de maximaalhygrostaat (regel- en maximaalhygrostaat) op 
dezelfde hoogte als de thermostaten en op een plaats, waar de gemeten vochtigheid overeenkomt 
met de luchtvochtigheid in de ruimte. Plaats de vochtvoeler in geen geval in de omgeving van de 
luchtstroom van ventilatie-apparatuur of een luchtaanzuigrooster. De vochtvoeler niet op een bui-
tenmuur monteren, waar temperatuurvariaties het regelgedrag kunnen verstoren. 

– Installeer de kanaalvochtvoeler op een plaats, waar de gemeten vochtigheid overeenkomt met de 
vochtigheid van de te bevochtigen ruimte (meestal in het retourkanaal). De vochtvoeler niet direct 
na de stoomverdeelpijp(en), niet in kanaaldelen met luchtturbulentie en niet binnen het bevochti-
gingstraject plaatsen.

– Installeer de maximaalhygrostaat in het kanaal na de stoomverdeelpijp(en) en op een zodanige af-
stand dat alle stoom volledig door de lucht opgenomen is  (afstand min. 3 m). De maximaalhygrostaat 
moet zodanig worden geplaatst, dat deze een te hoge vochtigheid alleen signaleert, wanneer de 
ruimtevochtigheid te hoog is resp. de verzadigingsgrens bereikt heeft. 

– Installeer de windvaan zodanig dat deze een aanwezige luchtstroom en het ontbreken van de 
luchtstroom betrouwbaar signaleert. Sluit deze zodanig aan dat bij een aanwezige luchtstroom het 
circuit gesloten is en dat bij een ontbrekende luchtstroming het circuit geopend is. 

– Voordat u de stoomluchtbevochtiger start, moet het correct functioneren van de regeling en bevei-
ligingsketen gecontroleerd worden. 

– Na het afronden van de montage is het raadzaam de besturings- en bewakingsinrichtingen (aan/uit 
of modulerend) te kalibreren. De nauwkeurigheid van de vochtvoeler resp. de maximaalhygrostaat 
moet in ieder geval voor de inbedrijfname van de stoomluchtbevochtiger gecontroleerd worden.

5.7 Installatie van regeling en beveiligingsketen
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5.8 Elektrische installatie 

A1 signaal regelaar Y
 (signaal instelbaar in de regeling van de Condair GS)
A2 signaal regelaar Z
 (signaal instelbaar in de regeling van de Condair GS)
A3 uitgang 24 Vdc (JP4) of 5 Vdc (JP3)
B1 maximaal hygrostaat (door klant aan te brengen)
B2 windvaanschakelaar (door klant aan te brengen)
B3 ventilatorvergrendeling (door klant aan te brengen)
F1 externe zekering (16 A, langzaamwerkend)  

220...240 VAC voeding  
F2 Zekering (6 A, snelwerkend), 24 VAC voeding
H1 afstandsignalering

J1 aansluitbrug, wanneer de externe  
veiligheidsketen niet wordt gebruikt

JP3 jumper (om uitgang A3 op 5 Vdc te zetten,  
max. 500 mA)

JP4 jumper (om uitgang A3 op 24 Vdc te zetten,  
max. 150 mA)

K1 externe veiligheidsketen
Q externe werkschakelaar of stopcontact
RJ45 Modbus communicatie interface (gedetailleer-

de infor matie treft u aan in de afzonderlijke 
documentatie) 

S1 Ingang voor het legen van de tank (24VAC)
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Installatierichtlijnen

Alle werkzaamheden betreffende de elektrische installatie mogen uitsluitend door  opgeleid personeel 
(elektrotechnicus of personeel met gelijkwaardige opleiding) uitgevoerd  worden. De bewaking van deze 
kwalificatie	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	eigenaar	opdrachtgever.	
Houd alle lokale voorschriften aan betreffende de uitvoering van elektrische installaties.

Let op! Elektrocutiegevaar! De stoomluchtbevochtiger mag pas op het voedingnet worden aan-
gesloten nadat alle montagewerkzaamheden afgerond zijn. 

Let op! De elektronische onderdelen in de stoomluchtbevochtiger zijn zeer gevoelig voor 
elektrostatische ontladingen. Ter beveiliging van deze onderdelen moeten voor aanvang van 
alle installatiewerkzaamheden maatregelen ter voorkoming van elektrostatische ontlading 
genomen worden (ESD-afscherming).

Let ook op de volgende aanwijzingen met betrekking tot elektrische installatie:

– Netspanningsaansluiting
De bevochtiger dient te worden aangesloten door de hoofdstroomvoorziening te monteren op de 
klemmenstrook. De benodigde spanning is 220…240V/50…60Hz, 16A trage zekering (“F1”), enkele 
fase. De voedingskabel (niet meegeleverd) moet door een gat van Ø 22 mm middels een wartel 
met trekontlasting (niet meegeleverd) in de onderzijde van het besturingscompartiment worden 
ingevoerd. Installatie van de externe werkschakelaar “Q” (alle polen onderbrekende schakelaar 
met een contactopening van minstens 3 mm) is verplicht.
De unit mag alleen aan een geaard voedingsnet worden aangesloten als dit volgens de lokaal 
geldende regelgeving geschiedt.
Verbindt de aardedraad aan de aardeklem van de unit.

De kabeldiameter van de netkabel moet aan de lokaal geldende voorschriften en de wettelijke eisen 
voor elektrische installaties voldoen.

– Bedrijfs- en storingsmelding op afstand (H1)
De bedrijfs- en storingsmelding print heeft 4 relais voor bedrijfs- en storingmelding.

– “Aan” Dit relais sluit zodra de stoomluchtbevochtiger via de schakelaar ingeschakeld 
wordt

– “Stoom”: Dit relais sluit zodra stoom geproduceerd wordt

– “Onderhoud”: Dit relais sluit wanneer de ingestelde onderhoudsintervaltijd voorbij is

– “Storing”: Dit relais sluit wanneer een storingsmelding actief is

– Extern veiligheidscircuit (vrijgave, K1)
Voor het waarborgen van de veiligheid van het bevochtigingssysteem, is het gebruik van een zoge-
naamd extern veiligheidsketen verplicht. Daarvoor worden potentiaalvrije contacten (250V/2A) van 
externe bewakingsinrichtingen (B1: maximaal hygrostaat, B2: stromingsbewaker, B3: ventilatorver-
grendeling, enz.) in serie op de klemmen 1 en 2 aangesloten.

– Regelsignaal
Het regelsignaal (Y) wordt verbonden met aansluiting 3 en 4. Het regelsignaal (signaal Z) wordt 
verbonden met aansluiting 3 en 5. Standaard is de Condair GS ingesteld op een 0…10VDC regel-
signaal. Andere regelsignalen kunnen in de regelaar ingesteld worden (zie “Gebruikersinstellingen” 
in de bedieningshandleiding van de regeling van de Condair GS). In de regeling van de Condair GS 
kan ingesteld worden of de interne of een externe regelaar gebruikt wordt.
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– Uitgang (A3)
De uitgang is beschikbaar voor speciale doeleinden. De bekabeling wordt verbonden met aansluiting 
6 en 7. Het uitgangsignaal wordt ingesteld door de jumper op JP3 (5 Vdc max. 500 mA) of op JP4 
(24Vdc max. 150 mA) te plaatsen.

– Ingang voor het legen van de tank 24VAC (S1)
Dit ingangssignaal kan gebruikt worden om op afstand de tank te legen. Als een 24 VAC signaal 
meer dan 60 seconden aangeboden wordt op de klemmen dan zal de tank legen. Dit signaal wordt 
aangesloten op de klemmen 8 en 7.
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6 Controle van de installatie (checklist)

Vóór de Condair GS...OC voor het eerste keer in gebruik wordt genomen, moet u met de verantwoor-
delijke personen de verschillende installaties controleren op de correcte uitvoering (naleving 
van de lokale voorschriften) evenals op correcte	apparaatconfiguratie. Alle gebreken moeten vóór 
de ingebruikname door vakmannen opgelost worden. 

Controleer de juiste installatie aan de hand onderstaande checklist

– Unit montage
 Is de unit correct geplaatst (zie hoofdstuk 5.2.1)?

 Is de unit verticaal en horizontaal goed uitgelijnd?

 Is de unit goed bevestigd (opstellingsframe van de unit bevestigd op de vloer)?

– Stoominstallatie
– Stoomverdeelpijp

 Stoomverdeelpijp correct gemonteerd en bevestigd?

 Uitblaasopeningen haaks op luchtstroom? 

– Stoomleiding tussen de aansluiting op de unit en de stoomslang-adapter (hoofd stoomleiding)

 Is de lengte max. 6 m?

	 Zijn	de	straalbochten	minimaal	4-5x	de	binnendiameter	van	de	gefitte	stoomleiding?

 Is de leiding goed geïsoleerd?? 

 Is er correct materiaal toegepast? 

 Is de minimale diameter aangehouden over de gehele lengte van de stoomleiding?

– Stoomslang tussen adapter en stoomverdeelpijp

 Is de lengte max. 4 m?

	 Zijn	de	straalbochten	minimaal	300	mm	(resp.	4-5	x	binnendoorsnede	bij	gefitte		stoomleiding)?	

 Zijn de richtlijnen voor aanleg van de stoomslang opgevolgd? 

 Hangt de stoomslang niet door (waterzak)?

	 Gefitte	stoomleiding:	isolatie	aangebracht?	Correct	materiaal	toegepast?	Minimale	binnendi-
ameter aangehouden?

 Is de stoomslang goed bevestigd met slangklemmen? 

 Is er rekening gehouden dat de stoomslang in de loop der tijd wat korter kan worden?

– Condensaatslangen 

 Is minimale afschot van 20 % aangehouden?

 Is de sifon geplaatst en met water gevuld?

 Is de condensaatslang goed bevestigd?

– Waterzijdige installatie
– Watertoevoer

	 Is	er	een	filter/afsluiter	(accessoire	“Z261”)	of	een	losse	waterafsluiter	en	filter	5	µm	in	de	
toevoerleiding gemonteerd?

 Wordt de toegestane waterdruk (3,0 – 8,0 bar) en de toegestane watertemperatuur (1 – 30 °C) 
niet overschreden?

 Is de toevoercapaciteit voldoende voor de aangesloten bevochtiger?

 Zijn de leidingen goed bevestigd? Lekt de toevoerleiding niet?
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– Waterafvoer en hulpwaterafvoer

 Is de binnendiameter van de afvoerleiding minstens 45 mm over de gehele lengte van de 
afvoerleiding?

 Is de afvoerleiding met voldoende afschot gelegd (min. 10 % naar beneden)?

 Zijn er hittebestendige materialen toegepast (tot 100 °C)?

 Zijn de slangen en leiding juist aangesloten en afgedicht (slangklemmen en schroeven vast-
gezet)?

 Is de minimale hoogte van 150 mm voor de afvoertrechter aangehouden?

– Gasinstallatie
 Is het afsluitventiel gemonteerd?

 Is bij het gebruik van de staalbuizen een sedimentafscheider ingebouwd?

 Is de gasleiding dicht (lekkagetest uitgevoerd)?

 Wordt de toegelaten gasdruk (zie tabel in hoofdstuk 5.5.1) aangehouden?

 Wordt toegelaten afdichtingmateriaal gebruikt?

– Rookgasafvoer
 Is er gebruik gemaakt van de meegeleverde rookgasafvoer met windbescherming en rekenkap? 

 Zijn alle verbindingen van de rookgasafvoer goed afgedicht?

 Voldoet de rookgasafvoer aan de lokale voorschriften?

 Is de uitblaasopening van de rookgasafvoer minimaal 0,6 m boven de aangrenzende gebouwen 
binnen een straal van 3 m rondom de unit?

– Elektrische installatie
 Voldoet de elektrische installatie aan de lokale voorschriften?

 Komt de netspanning overeen met de netspanning zoals opgegeven op het typenplaatje van het 
apparaat

 Is de spanningsvoorziening voldoende afgezekerd?

 Is de werkschakelaar “Q” aangesloten op de voedingskabel en geplaatst in het losse comparti-
ment boven de servicedeur van de elektronische componenten? 

 Zijn alle componenten volgens het elektrisch schema juist aangesloten?

 Zitten alle aansluitingen vast?

 Is er voor gezorgd, dat de aansluitkabels niet op trek worden belast (door kabelhouders geleid 
met klemmen bevestigd)?

	 Is	de	Condair	GS...OC	juist	geconfigureerd?
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7 Gebruik

7.1 Veiligheidsrichtlijnen voor gebruik

De Condair GS...OC mag enkel door personen in bedrijf gesteld en gebruikt worden die 
met het toestel vertrouwd zijn en voor dit werk de nodige opleiding kregen. De controle 
van de bekwaamheid behoort tot de bevoegdheid van de klant.

De eerste inbedrijfstelling alleen door servicepersoneel van Condair BV of daarvoor 
opgeleid personeel van de installateur/afnemer laten verrichten.

De veiligheidrichtlijnen in hoofdstuk 2 zijn ook hier in het oog te houden en te respecteren!

LET OP: Gevaar voor elektrische schok! Bij een geopend deur kunnen spanningvoe-
rende delen aangeraakt worden. Voordat de hoofdstroom ingeschakeld wordt, moet het 
deur van de stoomluchtbevochtiger aangebracht en vergrendeld zijn. 

Het volgende temperatuursbereik moet aangehouden worden wanneer de Condair GS…
OC in bedrijf is:
– unit onder spanning (werkschakelaar aan):  -25°C/-13°F to 35°C/95 ° 
– unit spannigsloos (werkschakelaar uit):  0°C/32°F to 25°C/80°F

Let op! Wanneer de unit is blootgesteld aan temperaturen buiten het bovengenoemde 
bereik, de unit niet starten. Laat de unit alvorens deze weer in bedrijf te stellen contro-
leren	door	een	gekwalificeerde	servicetechnicus	en	vervang	alle	defecte	onderdelen.
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7.2 Functie van signalering en bedieningselementen

Display en bedieningseenheid
Functie: Instellen van de Condair GS...OC
 Uitlezen van bedrijfsparameters
 Resetten van onderhoudsmeldingen.

rode LED “Storing”
Functie: LED brand bij een urgente storing. Het apparaat 

zal	niet	meer	verder	werken.	Een	specifieke	sto-
ringsmelding verschijnt op het display. 

gele LED “Onderhoud”/“Waarschuwing”
Functie: LED brand bij een tijdelijke storing (waarschu-

wing) of wanneer onderhoud noodzakelijk is. 
Het	 apparaat	 is	 nog	 bruikbaar.	 Een	 specifieke	
waarschuwinsmelding verschijnt op het display. 

 Wanneer de LED brandt en simultaan de groene 
LED knippert, de externe veiligheidsketen open is 
(bijvoorbeeld ventilatorvergrendeling aangespro-
ken). Zodra de veiligheidsketen weer gesloten is 
verdwijnt de melding.

groene LED “Bevochtiging”
Functie: LED brandt als het apparaat stoom produceert.

 Wanneer de LED knippert en simultaan de gele 
LED brandt, de externe veiligheidsketen open is 
(bijvoorbeeld ventilatorvergrendeling aangespro-
ken). Zodra de veiligheidsketen weer gesloten is 
verdwijnt de melding.

Spoelknop
Functie: Handmatig spoelen (legen) van de watertank. Na 

het indrukken van de knop verschijnt de spoelin-
formatie op het display.

Apparaatschakelaar
Functie: Apparaat in- en uitschakelen. Bij ingeschakeld 

apparaat is de schakelaar verlicht.
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7.3 Ingebruikname en richtlijnen voor de gebruik

Opgelet! Vóór u de Condair GS...OC de eerste keer in gebruikt neemt, moet u met de 
verantwoordelijke personen de verschillende installaties controleren op de correcte 
uitvoering (naleving van de lokale voorschriften) evenals op de correcte	apparaatconfi-
guratie. Alle gebreken moeten vóór de ingebruikname door vakmannen opgelost worden.

Om de bevochtiger in gebruik te nemen, gaat u als volgt te werk:

•	 Bevochtiger en installatie op beschadigingen controleren.
Opgelet! Beschadigde apparaten of apparaten met beschadigde installatie mag u nooit in gebruik 
nemen.

•	 Controleer de behuizing op verontreinigingen: 
De beplating kan worden schoongemaakt met een vochtige doek en warm water voorzien van een 
lichte zeepoplossing.
LET OP! Zorg ervoor dat er via de ventilatieopeningen van de behuizing geen water in de 
unit druipt.

•	 Watertank vullen:

•	 Sluit	afsluiter	in	de	gastoevoerleiding.

•	 Open	afsluiter	in	de	watertoevoerleiding.

•	 Regelaar	op	maximale	vraag	instellen.

•	 Serviceschakelaar	inschakelen.

•	 Bevochtiger	met	apparaatschakelaar	aanzetten.		

•	 Het	watertoevoerventiel	opent	en	de	watertank	vult	met	water	(vultijd:	bij	benadering	30	minu-
ten voor het grootste model, voor een kleiner model is de vultijd korter). Aan het einde van de 
vulcyclus zal de sturing het functioneren van de niveauregeleenheid controleren. Wanneer de 
test van de niveauregeleenheid succesvol is doorlopen wordt het ontstekingsproces opgestart. 
Na drie pogingen tot ontsteking schakelt het ontstekingsmechanisme uit. De rode LED brandt 
en de overeenkomstige storingsmelding verschijnt in het display. Schakel nu het apparaat uit.

•	 Ontstekingsveiligheid controleren:

De regelaar staat nog steeds op maximale vochtvraag en de afsluiter in de gastoevoerleiding is 
gesloten.

•	 De	bevochtiger	met	de	apparaatschakelaar	aanzetten.

De ventilator(en) van de branders start(en). Opmerking: Bij units met meerdere branders, wacht 
tot alle ventilatoren zijn gestart.
Na 15 seconden (spoeltijd) wordt de ontsteker geactiveerd en opent het gasdrukventiel.
Na 7 seconden wordt het gasdrukventiel gesloten en de ontsteker gedeactiveerd (door falende 
ontsteking).
Opmerking: Bij units met meerdere branders wordt dit proces voor alle branders doorlopen.

Na drie ontstekingspogingen per brander (inclusief spoeltijd) gaat de bevochtiger in een blok-
kerende storing.

•	 Open	de	afsluiter	in	de	gastoevoerleiding.	
Er mag geen gas naar de hoofdbrander stromen. Einde van de test.

•	 De	bevochtiger	uitschakelen.	Richtlijn:	om	de	veiligheidsketen	te	deactiveren	moet	u	de	bevoch-
tiger minstens vijf seconden uitzetten en dan weer aanzetten.

•	 Stel	de	regelaar	weer	op	de	in	op	de	gewenste	vochtvraag.
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•	 Spoelen van het/de gasdrukregelventiel(en):
•	 Maak	de	kabel	van	de	onsteking(en)	los	van	de	ontstekingsautoma(a)t(en).

•	 Schakel	de	bevochtiger	aan	met	de	apparaatschakelaar.

De ventilator(en) van de branders start(en). Opmerking: Bij units met meerdere branders, wacht 
tot alle ventilatoren gestart zijn.
Na 15 seconden (spoeltijd) opent het gasdrukventiel voor 7 seconden en sluit daarna (door 
falende ontsteking).
Opmerking: Bij units met meerdere branders wordt dit proces voor alle branders doorlopen.

Na drie ontstekingspogingen per brander (inclusief spoeltijd) gaat de bevochtiger in een blok-
kerende storing.
Let op! Om de ontstekingsveiligheid te resetten, schakel dan de bevochtiger uit voor tenminste 
5 seconden en schakel dan de bevochtiger weer in.

Herhaal deze handeling tenminste twee keer om ervoor te zorgen dat er geen lucht achterblijft 
in het gassysteem.

•	 Schakel	de	bevochtiger	uit	met	de	apparaatschakelaar.

•	 Sluit	de	onsteking(en)	weer	aan	op	de	ontstekingsautoma(a)t(en).

•	 Bevochtiger in gebruik nemen:

•	 Afsluiter	op	de	watertoevoer	openen.

•	 Afsluiter	op	de	gastoevoer	openen.

•	 De	serviceschakelaar	inschakelen.

•	 De	bevochtiger	met	de	apparaatschakelaar	aanzetten.	

De Condair GS...OC voert een systeemtest uit. Alle drie de LED’s branden. 

Indien tijdens de systeemtest een storing wordt gedetecteerd dan wordt deze 
weergegeven op het display. 

Na de systeemtest bevind de unit zich in normaalbedrijf en verschijnt de 
standaard weergave op het display (hoofdpagina). 
Aanwijzing: de weergave op het display is afhankelijk van de actuele bedrijfs-
toestand en de ingestelde parameters. De onderstaande beschrijving kan 
hierdoor enigszins afwijken. 

Zodra er vochtvraag is zal de ventilator(en) van de brander(s) start(en). Na 15 
seconden (spoeltijd) wordt het ontstekingsproces van de brander(s) gestart. 
De brander ontsteekt en via de warmtewisselaar(s) wordt in de tank stoom ge-
produceerd. De groene LED brandt en de nevenstaande weergave verschijnt.

Als er binnen 7 seconde na ontsteking van de brander geen vlam wordt 
gedetecteerd zal het gasdrukventiel weer sluiten. De ontstekingsprocedure 
wordt maximaal drie keer herhaald. Als de brander niet kan worden ontstoken 
gaat de unit in een blokkerende storing.De rode LED brandt en na een de 
overeenkomstige foutmelding verschijnt in het display. Tegelijkertijd wordt 
het potentiaal vrije contact (“Error”) van de bedrijf- en storingsafstandmelding 
gesloten.
Richtlijn: Om de blokkering op te heffen dient de bevochtiger kort (5 seconden) 
uit en weer aan gezet te worden.
Als er maar één of enkele branders van een unit met meerdere branders 
niet kunnen worden gestart blijft de bevochtiger in bedrijf. Er verschijnt een 
melding in de display welke aangeeft welke brander(s) niet functione-ren. Het 
potentiaal vrije contact ("Error") wordt niet geactiveerd.

Condair GS 240
START UP

Menu

Condair GS 240
Standby

03.03.2009 12.00.00

Menu

Condair GS 240
Demand      :50%

03.03.2009 12.05.00
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7.4 Buitenbedrijfstelling

Om de bevochtiger, bijvoorbeeld voor onderhoud, buiten gebruik te stellen gaat u als volgt te werk:

1. Het afsluitventiel in de gastoevoer sluiten.

2. De afsluiter in de toevoerwaterleiding sluiten.

3. De drainschakelaar kort indrukken. Het /de gasdrukregelventiel(en) wordt/worden gesloten en de 
tank loopt leeg.
Belangrijk! Als de drainpomp defect is, de tank handmatig legen met handmatige afvoer.

4. Wachten tot de watertank leeg is. Nu de bevochtiger via de apparaatschakelaar uitzetten.

5. De bevochtiger van het stoomnet halen: Serviceschakelaar in de nettoevoerleiding uitzetten en de 
schakelaar in de UIT-stand tegen onvrijwillig aanzetten beveiligen.
Belangrijk: Zorg dat de omgevingstemperatuur in het toelaatbare bereik ligt van 0°C tot 25°C 
wanneer de unit spanningsloos wordt gesteld.

Aanwijzing: gedetailleerde instructies voor de bediening van de sturing en instelling van de juiste para-
meters treft u aan in de aparte bedieningshandleiding van de sturing van de Condair GS/GS...OC.

Weergave bedrijfstoestand
De bedrijfstoestand wordt via het display en de LED’s op de stoomluchtbevochtiger evenals via de 
bedrijf- en storingsmelding als volgt gesignaleerd:

Bedrijfstoestand/Betekeni Weergave op apparaat Geactiveerd 
weergave relais

Waarschuwing (bevochtiging gaat door) Gele	LED	brandt
Een waarschuwingsmelding verschijnt af-wis-
selend met het normale bedrijfsdisplay.

---

Storing (bevochtiging uit) Rode	LED	brandt.
Een foutmelding verschijnt afwisselend met het 
normale bedrijfsdisplay.

K1 (Storing)

Stoomproductie Groene	LED	brandt
Het normale bedrijfsdisplay geeft de melding 
“ENABLED”.

K2 (Stoomproductie)

Het apparaat is ingeschakeld en staat 
 standby

Het normale bedrijfsdisplay geeft de melding 
“STANDBY”.

K3 (Aan)
(geen vochtvraag)

De	ingestelde	onderhouds-intervaltijd	is	
 verstreken

Gele	LED	brandt.	
Een onderhoudsmelding verschijnt in het dis-
play.

K4 (Onderhoud)

Verdere richtlijnen voor de werking
Wanneer tijdens de werking het waterpeil onder een bepaald minimum zakt, wordt de bevochtiger 
automatisch uitgeschakeld om oververhitting te vermijden.
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8 Onderhoud

Alle onderhoudswerken mogen enkel door opgeleid en geschoold vakpersoneel 
uitgevoerd worden dat van de gevaren op de hoogte is.

De richtlijnen en gegevens voor de onderhoudswerken zijn uitdrukkelijk na te leven en 
te re s pec teren. U mag enkel die onderhoudwerken uitvoeren die in dit hoofdstuk opge-
nomen zijn.

Voor het vervangen van defecte onderdelen mag u enkel originele onderdelen van Con-
dair gebruiken.

Vóór het begin van de onderhoudswerken moet u de Condair GS...OC, zoals beschre-
ven in hoofdstuk 6.4, buiten gebruik stellen en tegen onvrijwillig aanzetten  beveiligen.

Let op! Alvorens het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, in het bij-
zonder bij slechte weersomstandigheden, moet de unit zodanig worden beschermd dat 
elektrische en andere componenten niet nat kunnen worden (bescherm de unit middels 
een werktent). 

8.1 Richtlijnen voor onderhoud

Voor het behouden van de bedrijfsveiligheid moet u de Condair GS...OC uitdrukkelijk op regelmatige 
intervallen onderhouden. Hierbij maakt men een onderscheid tussen het eerste onderhoud na 500 
bedrijfsuren (I), het kleine onderhoud telkens wanneer het onderhoudsalarm verschijnt (II) en 
het jaarlijkse onder houd (III).
Belangrijk! Afhankelijk van de waterhardheid en de gemiddelde stoomproductie is het misschien no-
dig de intervallen voor het kleine onderhoud te verkleinen. Als de hoogte van de kalkaanslag op de 
bodem van de tank meer bedraagt dan 5 cm moet de interval worden bekort. Als de hoogte minder 
bedraagt dan 5 cm kan de interval worden verlengd.

Belangrijk: elk onderhoud dient op het controleblad “Onderhoud” ingevuld te worden (een kopie vindt 
u in deze montage- en bedieningsinstructies). Ingeval dat er sprake is van niet achterstallig of nalatig 
onderhoud aan de stoomluchtbevochtiger zal de garantie komen te vervallen.  

Hieronder vindt u een overzicht van de uit te voeren werken van de drie onderhoudstrappen.

Componenten Interval Uitvoerende werken
I II III

Watertank X X X Tank openen en de hoogte van de kalkresten op de tank-
bodem	meten	 (max.	5	cm).	Aansluitend	de	kalk	uit	de	 tank	
verwijderen.
Controleer al het leiding werk naar de tank (in het bijzonder de 
niveauregeleenheid). Indien nodig reinigen.

Waterafvoerleidingen incl. sifon X X X De	drainschakelaar	indrukken	en	het	vrije	wegstromen	contro-
leren.	De	leidingen	op	verkalking	en	dichtheid	controleren.	De	
verkalkte leidingen reinigen of vervangen. Lekkende leidingen 
dichten of vervangen.

Waterinstallatie X X X Waterslangen in het apparaat op scheuren en correcte beves-
tiging controleren, defecte slangen vervangen.
De	toevoerleiding	op	lekkage	controleren,	indien	nodig	afdichten.	
Reinig	het	filterventiel	(of	waterfilter).	Controleer	de	functie	van	
de niveau eenheid. Reinig of vervang indien nodig. 

Binnenruimte apparaat X X X De	binnenruimte	van	het	apparaat	op	verontreinigingen	con-
troleren en indien nodig reinigen.

Stoominstallatie X X Stoom- en condensaatslangen op scheuren en correcte be-
vestiging controleren, defecte slangen vervangen.
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Componenten Interval Uitvoerende werken
I II III

Elektrische installatie X X Alle	kabels	in	het	apparaat	op	hun	bevestiging	en	de	isolatie	
controleren.

Sensor rookgastemperatuur X X Visuele controle van de sensor op beschadigingen. Controleer 
de bedrading en de montage in de rookgasafvoer.

Rookgasafvoer X X Controleer de rookgasafvoer op dichtheid en verwijder even-
tueel condensaat. Controleer het rooster in de rookgasafvoer 
en reinig indien nodig. Laat de rookgasafvoer wanneer nodig 
controleren door een vakman. 

Ontsteker en vlamsensor X Elk jaar of elke 2.000 uur (welke eerst wordt bereikt).
Ontsteker en vlamsensor verwijderen en vervangen (speciale 
vervangset	“Slijtage-onderdelen	brander”).		

Brander / ventilator X De	brander	verwijderen	en	de	brandermat	controleren.		Bran-
dermat van buiten met pers lucht schoonblazen of indien nodig 
brander	 vervangen.	 Alle	 afdichtingen	 van	 de	 brander	 door	
nieuwe	vervangen	(speciale	vervangset	“Slijtage-onderdelen	
brander”).
Reinig	de	branderventilator	wanneer	nodig.	De	elektromotoren	
van de ventilator bezitten een permanente smering en vereisen 
geen enkel onderhoud.
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8.2 Demontagewerken voor het onderhoud en vervangen van onderdelen

Watertank voorbereiden voor reiniging

draaimoment: 5,7 Nm (50 in-Lb)

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen los van het linker voorpaneel en open het paneel. Schroef vervol-
gens de moeren los van het deksel van de zijkant van de tank en verwijder het deksel.

3. Alleen bij het model GS...OC 120…240: Draai de schroeven los van het linker bovenpaneel en 
verwijder het paneel. Schroef vervolgens de moeren los van het deksel van de bovenkant van de 
tank en verwijder het deksel.

Het opnieuw monteren van de watertank gebeurt in de omgekeerde volgorde. U moet er zeker van zijn 
dat de tankdichting niet beschadigd is (vervang wanneer nodig).
Belangrijk! Draai de moeren van de tankdeksel(s) vast met een momentsleutel (draaimoment: 5,7 Nm). 
Draai de dekselmoeren niet te vast.

Reiniging van de watertank
Opgelet kans op brandwonden! Het water en de desbetreffende kalkafzettingen in de tank 
kunnen heet zijn en bij contact tot brandwonden leiden. U moet de bevochtiger laten afkoelen 
voordat u met de reiniging begint.

De branderwanden zijn normaal zelfreinigend. Op basis van de uitzetting en samentrekking tijdens het 
verdampingsproces bladdert de kalkaanzet op de wanden af en zinkt op de tankbodem. Een kalkop-
hoping op de tankbodem tot een maximale hoogte van 50 mm is toelaatbaar en heeft geen invloed op 
de werking van de bevochtiger.

•	 De	kalkaanzet	op	de	wanden	van	de	tank	en	branderkamer	met	een	kunststof	schraper	verwijderen.	
Geen spatels en schrapers van metaal gebruiken zodat u geen krassen op het tankoppervlak maakt. 

•	 De	kalkneerslag	op	de	tankbodem	met	een	spatel	verwijderen	en/of	met	een	industriële	waterstofzuiger	
opzuigen. De overgebleven kalkophopingen met vers leidingwater met een open waterafvoeraan-
sluiting spoelen (een emmer gebruiken). De kalkophopingen nooit rechtstreeks in de aange s lo ten 
waterafvoer spoelen, omdat zo de afvoerpomp, de afvoerleiding en de sifon kan verstoppen.

•	 De	slangaansluitingen	op	de	tank	verwijderen	en	de	doorgangen	reinigen.
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1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

3. Maak de bekabeling los van de branderventilator, het gasdrukregelventiel en de drukschakelaar 
(maak een notitie van de verbindingen).

4.	 Maak	de	koppeling	 los	van	de	flexibele	gasleiding	aan	het	gasdrukregelventiel	en	verwijder	de	
gasleiding.

5. Draai de twee schroeven van het venturiverdeelstuk los en verwijder het verdeelstuk samen met 
het gasdrukregelventiel.

6. Draai de twee schroeven van de stuurelektronica (wanneer aanwezig) los en bouw de elektronica 
uit.

7.	 Draai	de	moeren	bij	de	flens	van	de	ventilator	los	en	verwijder	de	branderventilator.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Defecte afdichtingen door nieuwe vervan gen. 
Zorg ervoor dat alle afdichtingen juist gemonteerd zijn en de elektrische bedrading correct is aangesloten.

Opgelet	ontploffingsgevaar!	Na	servicewerk	aan	het	gassysteem	moet	u	steeds	een	lek-
kagecontrole volgens hoofdstuk 5.5.2 uitvoeren.

Demontage en montage van de ventilator
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Demontage en montage van de brander

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

3. De ventilator demonteren (zie deel “Demontage en montage van de ventilator”).

4. De aansluitkabels naar de ontsteker en de vlamcontrole losmaken en de componenten demonteren 
(zie deel “Demontage en montage van de ontsteker en de vlambewaking”).

5.	 De	vijf	moeren	van	de	branderflens	losdraaien	en	de	brandereenheid	voorzichtig	demonteren.	Erop	
letten dat de brander niet beschadigd wordt.

Opmerking: vet, vuiligheid en stof op de keramische mat kunnen de capaciteit van de brander 
beïnvloeden.

Het	opnieuw	monteren	gebeurt	in	de	omgekeerde	volgorde.	Vernieuw	de	flensafdichting	en	vervang	
ontsteker en vlamsensor wanneer nodig. Zorg ervoor dat alle afdichtingen juist gemonteerd zijn en 
de	elektrische	bedrading	correct	is	aangesloten.	Draai	de	moeren	van	de	branderflens	vast	met	een	
momentsleutel (draaimoment: 10 Nm).

Opgelet	ontploffingsgevaar!	Na	servicewerk	aan	het	gassysteem	moet	u	steeds	een	lek-
kagecontrole volgens hoofdstuk 5.5.2 uitvoeren.

Reinigen brander
Branderbed (keramisch vezelmateriaal) van de brander vanaf de buitenkant met perslucht schoonbla-
zen. Sterk vervuilde brander vervangen.

Reinigen ventilator en branderkamer van de unit
Verwijder voorzichtig eventuele verontreinigingen van de branderventilator en uit de branderkamer.

Opgelet! Het is verboden de branderventilator en de branderkamer met water te reinigen.

Keramische	mat,	niet aanraken!

Brander alleen vasthouden aan de metalen pijp
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Demontage en montage van het gasdrukregelventiel

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

3. Maak de elektrische bekabeling los van het gasdrukregelventiel en drukregelaar (maak een notitie 
van de verbindingen).

4.	 Maak	de	koppeling	 los	van	de	flexibele	gasleiding	aan	het	gasdrukregelventiel	en	verwijder	de	
gasleiding.

5. Draai de twee schroeven van het venturiverdeelstuk los en verwijder het verdeelstuk samen met 
het gasdrukregelventiel.

6. Draai de vier schroeven los en verwijder de gasleiding van het gasdrukregelventiel.

7. Trek de slang van de drukschakelaar los van de aansluiting (maak een notitie van de verbindingen). 
Draai de drie schroeven los van de houder van de drukschakelaar en verwijder de drukschakelaar 
van het gasdrukregelventiel.

8. Draai de drie schroeven los van het gasdrukregelventiel en verwijder de gasdrukregelventiel van 
het venturiverdeelstuk.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Defecte afdichtingen door nieuwe vervan gen. 
Zorg ervoor dat alle afdichtingen juist gemonteerd zijn en de elektrische bedrading correct is aangesloten.

Opgelet	ontploffingsgevaar!	Na	servicewerk	aan	het	gassysteem	moet	u	steeds	een	lek-
kagecontrole volgens hoofdstuk 5.5.2 uitvoeren.
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Demontage en montage van de ontsteker en de vlambewaking

Opgelet! Voor het vervangen van de ontsteker en de vlambewaking mag u uitsluitend de 
vervangset “Slijtage-onderdelen brander” van Condair gebruiken. Anders kan de bevochtiger 
beschadigd raken.

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

3. De aansluitkabel naar de ontsteker en de vlambewaking op de ontstekingsautomaat losmaken.

4. De bevestigingsmoeren van de ontsteker en de vlambewaking losdraaien. Nu de ontsteker en 
vlambewaking voorzichtig demonteren.

Opgelet! De ontsteker van siliciumcarbide is breekbaar. Behandel deze dan ook zeer voor-
zichtig om hem niet te beschadigen.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Vervang defecte afdichtingen door nieuwe. 
Zorg ervoor dat alle afdichtingen juist gemonteerd zijn en de elektrische bedrading correct is aangesloten. 
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1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

3. Trek de slang van de drukschakelaar los van de aansluiting (noteer de positie van de slang).

4. De aansluitkabels naar de drukschakelaar losmaken (noteer de aansluitingen).

5. Draai de twee schroeven los en verwijder de drukschakelaar.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de aansluitkabels en de 
slangen correct zijn aangesloten.

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen los en open het rechter voorpaneel. 

3. De kabelvolgorde noteren en alle aansluitkabels naar de ontstekingsautomaat losmaken.

4. De twee schroeven van de bevestiging voor de ontstekingsautomaat losdraaien en de automaat 
demonteren.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat alle aansluitkabels correct 
zijn aangesloten.

Vervangen van de drukschakelaar

Vervangen van de ontstekingsautomaat
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Vervangen van de transformator

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen los en open het rechter voorpaneel.

3. De aansluitkabels naar de transformator losmaken en de kabels indien nodig voordien markeren.

4. Draai de twee schroeven los en verwijder de transformator.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de aansluitkabels correct 
zijn aangesloten.

Vervangen van de afvoerpomp

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4
Belangrijk! Als de afvoerpomp defect is moet de tank met de handmatige afvoer geleegd worden.

2. Maak de bevestigingsklemmen los van het rechterzijpaneel en open het paneel.

3. Maak de aansluitkabels los van de afvoerpomp (noteer de aansluitingen vóór het losmaken).

4. Maak de slangklemmen los van de slangaansluitingen op de afvoerpomp en trek de slangen los.

Het opnieuw monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de slangen goed vast zitten 
met de slangklemmen en dat de aansluitkabels correct zijn aangesloten.
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1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen los van het rechterzijpaneel en open het paneel.

3. Maak de aansluitkabels los van het toevoerventiel (noteer de aansluitingen vóór het losmaken).

4. Maak de slangklemmen los van de slangaansluitingen op het toevoerventiel en trek de slangen los.

5. Draai de twee schroeven los waarmee het toevoerventiel aan de behuizing is bevestigd en verwijder 
het toevoerventiel.

Het opnieuw monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de slangen goed vast zitten 
met de slangklemmen en dat de aansluitkabels correct zijn aangesloten.

Vervangen van de hulpafvoerkraan

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen los van het rechterzijpaneel en open het paneel.

3. Verwijder de bekabeling van de handmatige afvoerkraan (noteer de aansluitingen voor verwijdering).

4. Draai de schroefkoppeling op de tank los en verwijder de hulpafvoerkraan.

Het opnieuw monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de aansluitkabels correct zijn 
aangesloten.

Vervangen van het toevoerventiel
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1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen van het linker voorpaneel los en open het paneel.

3. Maak de aansluitkabel los van de niveauregeleenheid

4. Maak de slangklemmen los van de slangaansluitingen op de niveauregeleenheid en trek de slangen 
los.

5. Druk de kunststofhouder van de niveauregeleenheid aan beide kanten in om de niveauregeleen-
heid uit de houder te klikken en te kunnen verwijderen.

Het opnieuw monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de slangen goed vast zitten 
met de slangklemmen en dat de aansluitkabel correct is aangesloten.

Vervangen van de niveauregeleenheid
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Vervangen van de waterbreker

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Maak de bevestigingsklemmen los van het rechterzijpaneel en open het paneel.

3. Maak de slangklemmen los van de slangaansluitingen op de waterbeker en trek de slangen los.

4. Schroef de twee moeren waarmee de waterbeker aan tank bevestigd is, los en verwijder de water-
beker.

Het opnieuw monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de slangen goed vast zitten 
met de slangklemmen.
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Demonteren van de warmtewisselaar (zie onderstaande tekening)

1. De bevochtiger buiten gebruik stellen, zoals in hoofdstuk 7.4.

2. Sluit de gastoevoer af en maak de gastoevoerleiding los van de aansluiting op het apparaat.

3. Maak de bevestigingsklemmen van het/de rechterzijpane(e)l(en) los en open het/de pane(e)l(en).

4. Maak de rookgasafvoerpijp los van de aansluiting van de rookgasafvoer. 

5. Maak alle elektrische bekabeling aan de componenten van de betreffende warmtewisselaar (ven-
tilator, ontstekingsautomaat, drukschakelaar enz.) los. 
Belangrijk! Noteer de aansluitingen

6.	 Maak	de	koppeling(en)	los	van	de	flexibele	gasleidingen	en	verwijder	de	flexibele	gasleiding(en).

7. Demonteer de brander(s) met de branderventilator en gasdrukregelventiel.

8. Draai de schroeven los en verwijder de rookgasafvoerverzamelaar van de warmtewisselaar

9. Draai de schroeven los van de warmtewisselaar en trek de warmtewisselaar uit de tank.

Het opnieuw monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Vervang alle afdichtingen voor nieuwe. 
Zorg ervoor dat de aansluitkabels correct zijn aangesloten.

Opgelet	ontploffingsgevaar!	Na	servicewerk	aan	het	gassysteem	moet	u	steeds	een	lek-
kagecontrole volgens hoofdstuk 5.5.2 uitvoeren.
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De gegevens en voorschriften voor de gebruikte reinigingsmiddelen zijn uitdrukkelijk na te leven 
en te respecteren. In het bijzonder: gegevens en informatie over personenbescherming, milieu-
bescherming en desbetreffende gebruiksbeperkingen.

Het gebruik van ontsmettingsmiddelen is slechts toegelaten wanneer ze geen giftige resten 
achterlaten. In ieder geval de delen na de reiniging met water grondig spoelen.

Opgelet! U mag voor de reiniging geen oplosmiddelen, gearomatiseerde of gehalogeneerde 
koolwaterstoffen of andere agressieve stoffen gebruiken.

U moet nadrukkelijk de lokale milieuwetgeving naleven.

8.3 Richtlijnen inzake de reinigingsmiddelen

8.4 Resetten van de onderhoudsintervaltijd

Na het uitvoeren van het onderhoud moet de onderhoudsmelding op het display gereset worden (zie 
hoofdstuk 5.6 van de aparte documentatie over de sturing van de Condair GS/GS...OC).
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9 Opheffen van storingen

9.1 Belangrijke aanwijzing bij het opheffen van storingen

Belangrijk! De oorzaak van de meeste storingen is niet het gevolg van het gebrekkige functioneren 
van het apparaat, maar veelal een gevolg van ondeskundig uitgevoerde installatiewerkzaamheden, 
of van het geen rekening houden met bij de planning gestelde eisen. Bij het zoeken naar mogelijke 
oorzaken voor een storing moet daarom steeds ook de gehele installatie gecontroleerd worden (bijv. 
stoomslangverbindingen, vochtregeling, etc.)

Alle	onderhouds-	en	reparatiewerkzaamheden	mogen	alleen	door	ge	kwa	lificeerd	en	
daarvoor opgeleid personeel uitgevoerd worden. In geval van onduidelijkheden moet 
u contact opnemen met Condair BV.

Let op! Voor aanvang van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moet de stoom-
luchtbevochtiger van de voedingsspanning en de gastoevoer afgesloten worden.

9.2 Storingsweergave

Storingen tijdens bedrijf worden door een waarschuwing (apparaat kan nog doorwerken, gele LED 
brand) of foutmelding (apparaat kan niet meer doorwerken, rode LED brand) in het display van de 
bedieningseenheid	weergegeven.	Specifieke	informatie	over	de	deze	meldingen	staan	beschreven	in	
de aparte documentatie van de sturing van de Condair GS/GS...OC.

9.3 Storingweergave resetten

Om	de	storingweergave	na	de	opheffing	van	een	storing	te	resetten:	

Condair GS...OC minstens 5 seconden uit- en dan weer aanzetten.

Aanwijzing: als de oorzaak van een storing niet verholpen wordt, zal de storing na korte tijd opnieuw 
verschijnen. 
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9.4 Vervangen van de backup batterij op de printplaat van de Condair GS...OC

1. Schakel de Condair GS...OC uit als omschreven in hoofdstuk 7.4. 

2. Maak de bevestigingsklemmen los en open het rechter voorpaneel. 

LET OP! De elektrotechnische componenten in de stoombevochtiger zijn zeer gevoelig 
voor elektrostatische ontlading. Alvorens verder te gaan moet er afdoende voorzorgmaat-
regelen worden getroffen om te voorkomen dan de elektronica kan beschadigen door een 
elektrostatische ontlading (ESD beveiliging).

3. Verwijder de 2 schroeven "A" van de display en besturingseenheid, verwijder vervolgens zorgvuldig 
de dis-play en besturingseenheid naar de voorzijde.

4. Verwijder de 7 schroeven van de besturingsprint, trek vervolgens de besturingsprint voorzichtig van 
de dis-play en besturingseenheid.

5. Vervang de backup batterij (CR1632, Lithium 3V).

6. Monteer de unit in omgekeerde volgorde.

7. Pas indien nodig de tijd en datum instelling aan (zie de bedieningsinstructies van de besturing).

Waarschuwing! Milieu gevaar! De oude batterijen moeten volgens de lokale wetge-
ving voor verwijdering/recycling worden ingeleverd bij een geautoriseerd innamepunt. 
In geen geval mogende oude batterijen worden afgevoerd via het huisvuil of worden 
achtergelaten in het milieu.

A

B
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10 Uit bedrijf nemen/Afvoeren

10.1 Uit bedrijf nemen

Wanneer de Condair GS...OC moet worden vervangen of het bevochtigingssysteem niet meer nodig 
is, ga dan als volgt te werk:

1. Stel de unit buiten bedrijf zoals beschreven in hoofdstuk 7.4.

2. Laat de unit (en indien van toepassing alle andere systeemcomponenten) demonteren door een 
gekwalificeerd	servicetechnicus.	

10.2 Afvoeren/Recycling

Componenten welke niet worden gebruikt mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil. 
Zorg voor verwijdering via een geautoriseerd innamepunt welke voldoet aan de lokale 
regelgeving.

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de lokale autoriteiten of uw Condair 
vertegenwoordiger.

Dank voor uw bijdrage aan een schoon milieu.
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11	 Specificaties

11.1 Technische gegevens

Condair GS...OC Type 40 80 120 160 200 240

Stoomcapaciteit kg/h 10…40 10…80 10…120 10…160 10…200 10…240

Vermogen (Hi)  kW 30,3 60,6 90,9 121,2 151,5 181,8

Belasting (Hi / Hs) kW 32,8 / 36,5 65,7 / 73,0 98,6 / 109,5 131,4 / 146,0 164,3 / 182,5 197,0 / 219,0

Brandstof	 	 Aardgas	(G20,	G25,	G25.1,	G27,	GZ350)	of	propaangas	(G31)

Elektrische aansluiting 

 Voedingsspanning  230V/50…60Hz/1 fase

 Opgenomen vermogen Watt 960 1190 1920 2150 2880 3110

	 Zekering	Voedingsspanning	 Ampère	 16,	traag

Aansluitingen 

 Vulwatertoevoer Inch BSP 1/2"

 Waterafvoer Inch BSP 3/4"

 Handmatige afvoerleiding Inch BSP 1/2"

 Gasaansluiting Inch BSP 1/2" BSP 3/4" BSP 1" BSP 1" BSP 1 1/4" BSP 1 1/4"

 Stoomleidingaansluiting Inch 1 3/4" (45mm) 3" (76 mm) 3" (76 mm) 4" (101 mm) 4" (101 mm) 4" (101 mm)

 Gasafvoeraansluiting Inches 3" (76 mm) 4" (101 mm) 5" (127 mm 5" (127 mm) 6" (152 mm) 6" (152 mm)

Vochtregeling  

	 Mogelijke	regelsignalen	 	 0…5VDC	/	1…5VDC	/	0…10VDC	/	0…20mA	/	4…20mA

Afmetingen 

 Hoogte cm 138 (met geïnstalleerd rookgasafvoer 199,7)

 Breedte cm 126,2

	 Diepte	 cm	 54,5	 70,8	 110,4	 110,4	 150	 150

Transportgewicht kg 181 227 318 339 363 384

Bedrijfsgewicht 
  gevuld kg 252 338 539 550 684 693 
 leeg kg 209 251 342 353 458 470

Bedrijfsomstandigheden 

 Toelaatbare waterdruk bar 3…8

 Water kwaliteit  onbehandeld drinkwater, onthard of omgekeerd-osmose water

 Toelaatbare gastoevoerdruk mbar G20: 17…25 / G25: 20...30 / G25.1: 20...30 
   G27: 17,5…23 / GZ350: 10,5...16 / G31: 25...57,5 

	 Toelaatbare	omgevingstemp.	 °C	 -25	tot	35	–	unit	onder	spanning	  
	 	 °C	 0	tot	25	–	unit	spanningsloos	 	

 Toelaatbare luchtvochtigheid van de omgeving %r.v. 10...95 niet condenserend 

 Overdruk bij aansluiting aan rookgasafvoer 
 Bij vollast Pa 80  
 Bij deellast Pa 5 

	 Beschermingsklasse	 	 –

	 Toelaatbare	Kanaaldruck	 Pa	 –800	...	+1700	

Overige specificaties 

 Conformiteit  CE

 Patenten  Condair® internationaal gedeponeerd/patenten internationaal
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11.2	 Rookgasafvoer	specificaties
 

Aardgas G20 Aardgas G25
vollast deellast vollast deellast

Condair GS 40
Belasting (Hi / Hs) kW 32,8 / 36,5 9,5 / 10,5 32,8 / 36,5 9,5 / 10,5

Gasverbruik kg/h 2,4 0,68 3,04 0,87
m3/h 3,478 0,8695 4,0443 1,0111

Rookgasafvoertemperatuur °C 180 120 180 120
Rookgasafvoer hoeveelheid kg/s 0,015 0,0034 0,017 0,0058
CO2-waarde % 8,9 8 8,7 8
Gasdruk Pa 80 5 80 5
Rookgasafvoer diameter mm 76 76

Condair GS 80
Belasting (Hi / Hs) kW 65,7 / 73,0 9,5 / 10,5 65,7 / 73,0 9,5 / 10,5

Gasverbruik kg/h 4,72 0,68 6,08 0,87
m3/h 6,956 0,8695 8,0886 1,0111

Rookgasafvoertemperatuur °C 180 72 180 72
Rookgasafvoer hoeveelheid kg/s 0,03 0,0067 0,034 0,0113
CO2-waarde % 8,9 4,4 8,7 4,3
Gasdruk Pa 80 5 80 5
Rookgasafvoer diameter mm 101 101

Condair GS 120
Belasting (Hi / Hs) kW 98,6 / 109,5 9,5 / 10,5 98,6 / 109,5 9,5 / 10,5

Gasverbruik kg/h 7,08 0,68 9,12 0,87
m3/h 10,434 0,8695 12,133 1,0111

Rookgasafvoertemperatuur °C 180 57 180 57
Rookgasafvoer hoeveelheid kg/s 0,045 0,0099 0,051 0,0169
CO2-waarde % 8,9 2,9 8,7 2,9
Gasdruk Pa 80 5 80 5
Rookgasafvoer diameter mm 127 127

Condair GS 160
Belasting (Hi / Hs) kW 131,4 / 146,0 9,5 / 10,5 131,4 / 146,0 9,5 / 10,5

Gasverbruik kg/h 9,44 0,68 12,16 0,87
m3/h 13,9121 0,8695 16,1773 1,0111

Rookgasafvoertemperatuur °C 180 49 180 49
Rookgasafvoer hoeveelheid kg/s 0,06 0,0131 0,068 0,0224
CO2-waarde % 8,9 2,2 8,7 2,2
Gasdruk Pa 80 5 80 5
Rookgasafvoer diameter mm 127 127

Condair GS 200
Belasting (Hi / Hs) kW 164,3 / 182,5 9,5 / 10,5 164,3 / 182,5 9,5 / 10,5

Gasverbruik kg/h 11,8 0,68 15,2 0,87
m3/h 17,3902 0,8695 20,2216 1,0111

Rookgasafvoertemperatuur °C 180 44 180 44
Rookgasafvoer hoeveelheid kg/s 0,075 0,0164 0,085 0,0279
CO2-waarde % 8,9 1,8 8,7 1,7
Gasdruk Pa 80 5 80 5
Rookgasafvoer diameter mm 152 152

Condair GS 240
Belasting (Hi / Hs) kW 197,0 / 219,0 9,5 / 10,5 197,0 / 219,0 9,5 / 10,5

Gasverbruik kg/h 14,16 0,68 18,24 0,87
m3/h 20,8682 0,8695 24,2659 1,0111

Rookgasafvoertemperatuur °C 180 41 180 41
Rookgasafvoer hoeveelheid kg/s 0,09 0,0196 0,102 0,0335
CO2-waarde % 8,9 1,5 8,7 1,5
Gasdruk Pa 80 5 80 5
Rookgasafvoer diameter mm 152 152

Wanneer aardgas G25.1, G27, GZ350 of propaangas (G31) wordt toegepast, neem dan contact op met Condair BV voor de rookgasaf-
voerspecificatie’s
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