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Contronics Engineering B.V., Ambachtsweg 8, 5492 NJ Sint-Oedenrode, Nederland, 
verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product HU-45-CA, 
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-richtlijn   : 2011/65/EU

1. VOORWOORD

In deze handleiding vind u de installatie- en bedieningsinstructies voor de ultrasone 
luchtbevochtiger HU-45-CA. De HU-45-CA is een speciaal samengestelde bevochtiger 
bestaande uit een HU-45, DZR-45 en 2x HS-91. De specifieke handleidingen voor elk 
van deze producten zijn separaat toegevoegd.

2. INTRODUCTIE

De HU-45-CA is een ultrasone luchtbevochtiger, speciaal voor toepassingen waarbij er 
geen contact mag zijn tussen de buitenlucht en het circuit waarin de luchtbevochtiger 
zich bevindt (CA omgeving). Deze luchtbevochtiger is om die reden speciaal ingebouwd 
in een luchtdichte behuizing. Daarnaast bevind zich aan de binnenkant van deze 
bevochtiger een verwarmingselement waardoor deze in omgevingen is te gebruiken 
waarbij er zeer koude lucht (tot - 5 ˚C) door de bevochtiger kan stromen. 
Het geheel wordt aangestuurd door een externe controller, DZR-45.

3. LEVERINGSOMVANG

De leveringsomvang bestaat uit:
HU-45-CA
Netsnoer
Handleidingen: - HU-45-CA
    - HU-45
    - DZR-45
    - HS-91
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4. AANSLUITINGEN EN FUNCTIES

 Figuur 1. Aansluitingen en functies.

    
  1. DZR-45.
  2. HS-91.
  3. Netsnoer.
  4. Verwarmingselement.
  5. Stopcontact.
  6. HU-45.
  7. Lintverwarming.
  8. Luchtinlaat: “AIR IN”.
  9. Waterafvoer (1/2”).
10. Water supply (3/8”).
11. Indicatie LED.
12. Uitleesvenster.
13. Druktoetsen.
14. Aan/uit knop.
15. Luchtuitlaat "AIR OUT".

 

    Figuur 2. Voorzijde.   Figuur 3. Achterzijde.
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5. INSTALLATIE INSTRUCTIES

Voordat de HU-45-CA geïnstalleerd kan worden dienen eerst alle afsluitdoppen etc. 
verwijderd te worden. 
Het apparaat dient op een stevige vlakke ondergrond geplaatst te worden. Nadat de 
HU-45-CA op zijn plek is geïnstalleerd dienen een aantal aansluitingen te worden gemaakt:
- Luchtinlaat (75mm)   
- Luchtuitlaat (75mm)
- Water toevoer (John Guest 3/8”) 
- Water afvoer (John Guest  1/2”)
- Netspanning (220VAC)

Het is aan te bevelen om een afsluiter te installeren op de lucht in en -uitlaat 
zodat de kast geopend kan worden zonder het CA klimaat te verstoren.

Het is mogelijk om het buizenstelsel te voorzien van lintverwarming. De voedingsaansluiting 
hiervoor kan via een wartel (zie 7 in figuur 1) op de bevochtiger naar buitengevoerd worden 
en in de kast aangesloten worden op het stopcontact (zie 5 in figuur 1).

De HU-45-CA kan vervolgens in bedrijf genomen worden door de schakelaar van de 
DZR-45 te bedienen.

6. INSTELLINGEN

Nadat de HU-45-CA is ingeschakeld kan doormiddel van de DZR-45 de luchtbevochtiging 
ingesteld worden, zie hiervoor de desbetreffende handleiding.

Op de DZR-45 bevindt zich een alarm uitgang, RELAY4, die een alarm afgeeft als 
de temperatuur te laag is. Dit alarm is af-fabriek ingesteld op 0 graden en kan 
desgewenst aangepast worden.

Fabrieksinstellingen
Vanuit de fabriek is de DZR-45 op de HU-45-CA als volgt ingesteld:
Temperatuur alarm:  0 ˚C 
Kast temperatuur: 5 ˚C
Sensor 1= Extern = HS-91
Sensor 2 = In kast = HS-91
Alarm  --> Sensor 2 = Minimum temperatuur = 0 ˚C
Thermostaat --> Instelpunt = 5 ˚C
Thermostaat --> Mode = Verwarmen
Thermostaat --> Sensor selectie = Sensor 2
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