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HT-1445, HT-965 en HT-485

Contronics Engineering B.V., Ambachtsweg 8, 5492 NJ Sint-Oedenrode, Nederland,
verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten HT-1445, HT-965
en HT-485 geproduceerd en uitgeleverd door Contronics engineering B.V., in overeenstemming is met de volgende CE richtlijnen:
EMC-richtlijn			:

2014/30/EU

Laagspanningsrichtlijn		

:

2014/35/EU

RoHS-richlijn			:

2011/65/EU
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1. VOORWOORD
Deze handleiding geeft de bedienings-, installatie-, en onderhoudsinstructies voor
de ultrasonore luchtbevochtiger type HT-1445, HT-965 en HT-485. Deze hebben een
geautomatiseerde vloeistof wisselaar.
WAARSCHUWING
In toevoerwater naar de bevochtiger kunnen bacteriën voorkomen. Sommige
bacteriën (Legionella) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid indien deze
in de aërosolen, die de bevochtiger uitblaast terechtkomen.
Contronics heeft door de bouwwijze en gebruikte materialen ervoor gezorgd
dat bacteriegroei zo min mogelijk gestimuleerd wordt. Om zuiver toevoerwater
te garanderen wordt dringend aanbevolen om gedemineraliseerd water te
gebruiken (zie leveringsprogramma Contronics).
Contronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ontstane
schade door bacteriën of micro-organismen. Het is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker om regelmatig onderhoud uit te voeren en het toegevoerde
water te controleren.
BELANGRIJK
Ondanks dat het installeren van dit product voor deskundigen erg eenvoudig
lijkt, dringt de fabrikant er bij de installateur op aan dat de instructies goed
doorgelezen worden voordat tot installatie wordt overgegaan.

2. INLEIDING
Principe Ultrasonore luchtbevochtiging
Door middel van hoog frequente trillingen (1,7 MHz) worden kleine waterdeeltjes ter grootte
van 1 tot 3 micron boven het wateroppervlak uitgeslingerd. Het luchtverplaatsingssysteem
van de luchtbevochtiger zorgt ervoor dat de waterdeeltjes in de te bevochtigen ruimte
worden geblazen. Een zeer laag energieverbruik, minimaal onderhoud en lage geluidsbelasting zijn de belangrijkste voordelen van deze luchtbevochtiger.
Capaciteit
Door de zeer hoge frequentie van 1,7 MHz zijn de waterdeeltjes zeer klein, waardoor ze
snel verdampen en minder snel neerslaan in de distributiepijpen van de luchtbevochtiger
naar de te bevochtigen ruimte.
Waterkwaliteit
Hoewel de bevochtiger zelf op gewoon leidingwater kan worden aangesloten tot
8° Duitse hardheid, beveelt Contronics gedemineraliseerd water aan. Het onderhoud van
het apparaat wordt hierdoor tot een minimum beperkt en de levensduur van de
transducers wordt aanzienlijk verlengd. Tevens wordt hiermee voorkomen dat allerlei stoffen vanuit het leidingwater, zoals kalk, zouten, mineralen en bacteriën in de te bevochtigen
ruimte terecht komen. Contronics heeft diverse filters in haar leveringsprogramma, die
werken op basis van omgekeerde osmose. (Zie ook waarschuwing op blz. 4)
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3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK
De luchtbevochtiger heeft een open waterreservoir. Overstromen hiervan kan
de elektronica binnenin de luchtbevochtiger beschadigen.
De volgende maatregelen moeten altijd in acht worden genomen:
-- Schakel altijd de netspanning van de bevochtiger af alvorens deze te
verplaatsen en/of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
-- Houdt de luchtbevochtiger altijd horizontaal en onbeweeglijk gedurende
en tot 2 minuten na werking.
-- Zorg dat het water altijd via de afvoer afgevoerd kan worden en blokkeer
de afvoer nooit.

4. AANSLUITINGEN EN FUNCTIES
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Uitleesvenster.
LED-indicatie.
Druktoetsen.
Netspanning aansluiting.
Slot.
Indicatie.
Aan/uit draaiknop.
Waterafvoer.
ECAS toevoer.
RO watertoevoer.
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Figuur 1 Aansluitingen en functies.
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5. INSTALLATIE INSTRUCTIES
BELANGRIJK
Indien de luchtbevochtiger onjuist wordt geïnstalleerd of ondeskundig wordt
behandeld, vervalt de garantie.
1.
2.
3.

Plaats de luchtbevochtiger in een omgeving met een temperatuur tussen de 0°C
en 35°C en een luchtvochtigheid <100%.
Plaats de luchtbevochtiger waterpas (2 dimensionaal).
Houdt in de ruimte rekening met het openen van de deuren t.b.v. het onderhoud?

6. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Voedingsspanning (230/400VAC ± 10%)
Zorg voor een geaarde wandcontactdoos (3-fase, 0 en aarde) naast de luchtbevochtiger.

					1.
1
3-fase.					
					2. Aarde
					3. 0.
3
2

7. WATERAANSLUITINGEN EN SPOELCYCLUS
BELANGRIJK
Spoel de toevoerleidingen goed door alvorens de bevochtiger aan te sluiten
om te voorkomen dat installatievuil de inlaatklep blokkeert.
Watertoevoer
De luchtbevochtiger heeft een ingebouwde doorstroomreduceerventielen en kan een
waterdruk van minimaal 1 tot maximaal 6 bar aan. Het waterniveau in de
luchtbevochtiger wordt geregeld door vlotterschakelaars en magneetkleppen.
Voor de luchtbevochtiger moet gedemineraliseerd (RO) water gebruikt worden.
Dit biedt een afdoende bescherming tegen bacteriën. Het gebruik van gewoon leidingwater zal leiden tot een snellere vervuiling van het waterreservoir en transducers, wat
een verkorting van de levensduur tot gevolg heeft. Daarnaast zullen de opgeloste kalk
en mineralen in gewoon leidingwater samen met de mistdeeltjes de te bevochtigen
ruimte in worden geblazen en zullen in deze ruimte neerslaan. Afhankelijk van de
waterhardheid kan dit al na enkele dagen een stoflaag veroorzaken (zie ook de waarschuwing op bladzijde 4).
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Waterafvoer
De afvoerpijp moet vrij uitlopend zijn.
BELANGRIJK
De aansluiting van de waterafvoer van de luchtbevochtiger moet het hoogste
punt zijn van het waterafvoerkanaal. De waterafvoer heeft geen druksysteem.
Een geblokkeerde afvoer kan de luchtbevochtiger beschadigen.
In geval van een waterafvoerblokkade kan de luchtbevochtiger overlopen.
Plaats de luchtbevochtiger daarom nooit op een plateau met opstaande
randen, omdat er schade aan de luchtbevochtiger kan ontstaan waarvoor de
fabrikant niet aansprakelijk is.

8. AANSLUITINGEN LUCHTZIJDIG
Luchttoevoer
Zorg voor een schone luchttoevoer zonder waterdeeltjes. Een eventueel luchttoevoer
kanaal moet onbelemmerd zijn.
Luchtuitblaas
De luchtuitblaas dient altijd met een 90° bocht en 1 meter verlengd te
worden om grotere druppels op te kunnen vangen. De uitblaas aflopend in de richting
van de bevochtiger monteren, zodat neergeslagen vocht terug kan stromen.
De aangesloten buis dient vrij te zijn van stof, vuil en olieresten.
Indien een uitblaasopening afgesloten wordt zal de capaciteit afnemen.
De lengte van het uitblaaskanaal mag bij gelijkblijvende diameter maximaal
10m uitgang bedragen.

9. INSCHAKELEN EN OPSTARTEN/FUNCTIONELE TEST
Inschakelen
Voordat de luchtbevochtiger voor de eerste maal wordt ingeschakeld, dienen de
volgende punten gecontroleerd te worden:
-- De luchtbevochtiger staat waterpas.
-- Alle pijpen zijn goed aangesloten.
-- De netspanning is juist en aangesloten.
-- De waterafvoer is volgens instructie aangesloten.
-- Water is aangesloten volgens instructie. De waterleidinginstallatie is doorgespoeld
om te voorkomen dat installatievuil de waterkleppen blokkeert.
BELANGRIJK
Zet nooit de netspanning aan als de luchtbevochtiger uit positie geplaatst is.
Hierdoor zullen de trilplaatjes verbranden.

7

HT-1445, HT-965 en HT-485
Opstarten en functionele test
Open de watertoevoer.
Schakel de netspanning in en schakel het apparaat in:
		
a. Het water naar de luchtbevochtiger stroomt.
		
b. Na ongeveer 20 sec. -20 min. (afhankelijk van de waterdruk)
		
de waterstroom stopt.
		
c. Capaciteit op 100% instellen.
		
d. De productie van mist start na enkele seconden.
Schakel de netspanning uit en controleer of:
		
a. De waterinhoud van de luchtbevochtiger wordt afgevoerd door de 		
		
waterafvoer.
		
b. Na ongeveer 5 minuten de waterinhoud geheel is afgevoerd.
Schakel de netspanning weer in.
Zet de capaciteit op de gewenste waarde.
Regel indien nodig de luchtsnelheid.
BELANGRIJK
Bij oververhitting van de luchtbevochtiger wordt deze onherstelbaar beschadigd.
Oververhitting kan ontstaan door:
-- Luchttoevoerblokkade
-- Luchtuitblaasblokkade
-- Te hoge luchtinlaattemperatuur
-- Te hoge watertemperatuur
-- Waterafvoerblokkade
-- Te hoge omgevingstemperatuur
-- Te laag ingestelde ventilator snelheid. Moet minimaal 50% zijn

10. ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor de goede werking van de bevochtiger en hygiëne.
Afhankelijk van de waterkwaliteit en de zuiverheid van de aangezogen lucht moet
het waterreservoir schoongemaakt worden. De transducers moeten vervangen worden
na 20.000 bedrijfsuren (ca. 2 jaar bij continu gebruik).
Voordat met onderhoud wordt begonnen of bij verzending, controleer dan of:
De netspanningsstekker uit het stopcontact is en de ventilator stil staat.
De watertoevoer afgesloten is.
De watertoevoerleiding verwijderd is.
Het waterreservoir leeg is en de waterafvoerslang verwijderd is.
De luchtbevochtiger horizontaal blijft tijdens het demonteren.
BELANGRIJK
Onderhoud dient te worden uitgevoerd door Contronics of door een door
Contronics geautoriseerde organisatie.
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Stroomt er water in
het reservoir?

ja

Is de watertoevoerkraan geopend?

ja

Knippert de groene
LED flushing?

ja

Is de stekker in het
stopcontact?

Bevochtiger
bevochtigt niet

nee

nee

nee

nee

- Waterdruk te laag
- Waterleiding vervuild
- Watertoevoerklep vervuild
- R.O. filter defect (indien
toegepast)

Open toevoerkraan

- Vlotter defect
- Interne fout elektronica.
Raadpleeg installateur

nee

Is de zekering
defect?

Plaats stekker in
stopcontact

ja

Vervanging zekering

ja

nee

nee

nee

- Trilplaatjes versleten of defect
- Interne zekering defect
- Interne fout elektronica.
Raadpleeg installateur

nee

Wel activiteit, geen
bevochtiging?

ja

Draait de ventilator?

ja

Brandt de blauwe
LED misting?

ja

Gaat LED flushing
uit als reservoir
gevuld is?

Voeg druppel afwasmiddel toe

Grijze draaiknop 5
(fig. 1) naar rechts
draaien

Draai knop %RH
rechtsom

- Vlotter zit vast
- Interne fout elektronica.
Raadpleeg installateur

Draait ventilator?

ja

Brandt de blauwe
LED misting?

ja

Sensor defect

nee

nee

ja

- Vlotter defect
- Interne fout.
Raadpleeg installateur

Verwijder
plugaansluiting
sensor

Brandt blauwe LED
misting?

nee

Raadpleeg installateur

HT-1445, HT-965 en HT-485

11. ONDERDELENUITWISSELING
Vervangen van de transducers
Het vervangen van de transducers of onderdelen mag alleen door Contronics of door
een door Contronics geautoriseerde organisatie uitgevoerd worden.

12. TOEPASSINGEN VOOR DE LUCHTBEVOCHTIGER
Er zijn diverse informatiebladen en tekeningen voor toepassingen beschikbaar. Deze
kunt U downloaden van www.contronics.nl.

13. FOUT ANALYSE
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14. TECHNISCHE SPECIFICATIES
HT-1445

HT-965

HT-485

Transducerfrequentie

1,7 MHz

1,7 MHz

1,7 MHz

Maximum capaciteit

100 kg/uur (instelbaar)

65 kg/uur (instelbaar)

35 kg/uur (instelbaar)

Levensduur transducers

10.000-20.000 uur

10.000-20.000 uur

10.000-20.000 uur

Grootte waterdeeltjes

1-3 micron

1-3 micron

1-3 micron

Diameter uitblaasflens

4 x 200 mm

4 x 160 mm

4 x 110 mm

Diameter aanzuigflens

435 mm

435 mm

435 mm

Luchtstroom

instelbaar
(0-800 m3 0 Pa)

instelbaar
(0-800 m3 0 Pa)

instelbaar
(0-800 m3 0 Pa)

Pijplengte per uitblaas

4 x 10 meter

4 x 10 meter

4 x 10 meter

Waterleiding druk

1-6 bar

1-6 bar

1-6 bar

Wateraansluiting

2 x 3/4” uitwendig

2 x 3/4” uitwendig

2 x 3/4" uitwendig

Waterafvoer

1” inwendig

1” inwendig

1" inwendig

Inhoud waterreservoir

24 liter

16 liter

8 liter

Netspanning

400V ± 10% 50 Hz

400V ± 10% 50 Hz

400V ± 10% 50 Hz

Opgenomen vermogen

8kW

5.4kW

2.8kW

Omgevingstemperatuur

0 °C tot 35 °C

0 °C tot 35 °C

0 °C tot 35 °C

Omgevingstemperatuur
t.o.v. toevoer luchttemperatuur

Niet condenserend

Niet condenserend

Niet condenserend

Afmeting

112 (L) x 95 (B) x
178 (H) cm

112 (L) x 95 (B)
x 137 (H) cm

112 (L) x 95 (B)
x 96 (H) cm

Behuizing

Kast:
kunsstof en aluminium
Waterreservoir:
RVS 316L

Kast:
kunsstof en aluminium
Waterreservoir:
RVS 316L

Kast:
kunsstof en aluminium
Waterreservoir:
RVS 316L

Gewicht

400 kg

320 kg

240 kg
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15. MENU OVERZICHT

Main menu

Block settings

Default block

Humidity setpoint
Capacity

0 – 99% *
0 – 100 % **

Water type

R.O. / ECAS
0,0 – 10,0 % *
1 – 20 % *
Humidification bandwidth
Dead zone

Minimum humidification

0 – 100 %

0 – 100 %
Maximun humidification
Capacity int. - Capacity ext. - Hygrostat
Mode
<<<--Block 1

Enable
Start time

No - Yes

Stop time

00:00 – 24:00

Humidity setpoint
Block 2 till 10 are the same as Block 1

00:00 – 24:00

Capacity

0 – 99% *
0 – 100 % **

Water type

R.O. / ECAS

Dead zone
0,0 – 10,0 % *
1 – 20 %
Humidification bandwidth
0 – 100 %
Minimum humidification
0 – 100 %
Maximun humidification
Mode
Capacity int. - Capacity ext. - Hygrostat
<<<--Fan control

Fan speed

70 - 100 %

Fan mode

Continuous – On demand

<<<--Flussing settings

Drain time

0 – 300 minutes

Fill time

0 – 300 seconds
Off / 1 – 24 hours

Flush cycle
<<<--Thermostat

Set-point
Mode

* this appears when you select Hygrostat as mode
** this appears when you select Capacity int as mode

-40 ºC – 123 ºC
Off / Heating / Cooling

Hysteresis

0,4 ºC – 2,0 ºC

<<<--Alarm

Sensor settings

Minimum humidity

Off / 15 - 94 %

Maximum humidity
Minimum temperature

Off
Off / -39 ºC– 121 ºC

Maximum temperature

Off

Alarm delay

0 – 240 minutes

<<<--Humidity offset

-50% - 50%

Temperature offset

-50 ºC– 50 ºC

<<<--System

Configure clock

00:00 – 23:59

LCD contrast

10% - 100%

LCD backlight

Off / On 10 – 60 seconds

Factory defaults

No - Yes

Software version

Version: 2.10

Factory service ***
<<<--*** Only accessible with the manufacturer’s access code
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DISCLAIMER
Contronics werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van haar luchtbevochtigers.
Wij moeten ons dan ook het recht voorbehouden de vorm, uitvoering en techniek van
het product op ieder tijdstip te wijzigen. Uit de gegevens, afbeeldingen en beschrijving
in deze handleiding kunnen daarom geen aanspraken worden afgeleid.
Extra, up-to-date informatie wordt gepubliceerd op www.contronics.nl

P.O. Box 144
5490 AC Sint-Oedenrode
The Netherlands
Telephone: +31(0)413-487000
Website: www.contronics.nl
E-mail: info@contronics.nl
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