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BESKRIVNING
CX 25 är ett vattenkylt luftkonditioneringsaggregat och ett resultat av AIRWELLs mångåriga
erfarenhet från tillverkning av luftkonditioneringsaggregat i stor skala liksom också av
kunnandet inom området luftkonditioneringsanläggningar.

Detta eleganta kompakta aggregat har många fördelar. Det är lätt att installera effektivt,
tystgående och kan fylla ett flertal uppgifter inom ett brett användningsområde;

villor verkstäder laboratorier
affärslokaler hotell instrumentrum
konferensrum sjukhus datacentraler etc

Aggregatet har följande funktioner;

luftcirkulation kylning
friskluftintag avfuktning
filtrering uppvärmning (extra tillbehör)
reglering

Hölje
Kraftigt byggt av stålplåt.
Plåten behandlad med sprutlackerad lackfärg.
Alla fyra sidorna är isärtagbara.
Plåtarna består av flera delar som kan tas bort var och en för sig.

Isolering
Ljud- och värmeisolering finns genomgående i hela aggregatet.

Reglage och elapparatur
Allt lätt tillgängligt från framsidan.

Kompressor
Start och tystgående hermetisk sluten kompressor monterad på vibrationsdämpande stöd
(gummifötter). Kompressorn är byggd för 400 V, 3-fas och utrustad med internt elektriskt
skydd.

Förångare
Förångarbatterierna är tillverkade av L'Air Conditionné ELECTRA och består av kopparrör
med aluminiumflänsar. Utförande, konstruktion och flänsning har studerats genomgående för
att ge batteriet hög kapacitet.

Kondensor
Kondensorn är vattenkyld, motströmstyp med stålrör ytterst och koppar-rör med aluminium-
flänsar innerst. Vattnet cirkulerar i det inre röret. En vattensparventil för att reglera kylvatten-
flödet ingår som standardutrustning.
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Förångarfläktmotor
Fläktmotorn har två hastigheter,  vibrationsdämpad upphängning och direktstart.

Förångarfläkt
Centrifugal, tystgående, statiskt och dynamiskt balanserad.

Luftfilter
Tillverkas av specialbehandlat syntetiskt fibermaterial. Filtret är placerat vid luftinsuget. Det
är lätt att ta bort för rengöring eller utbyte.

Skydds- och reglerutrustning för kylsystemet
Låg- och högryckspressostat samt manometeranslutning för hög- och lågtryck.

Elskyddsutrustning för kompressorn
Motorskydden varierar med kompressormodellen - antingen internt överströmsskydd eller
temistorskydd inbäddat i motorlindningarna.

Termiska säkerhetsskydd
Samtliga elkomponenter som kompressor, fläktmotor och elvärmebatterier är individuellt
skyddade genom interna termiska skydd.

Manövrering av regler och skyddsutrustning
All manövrering sker med lättillgängliga rattar på en kontrollpanel, där man har möjlighet att
välja ventilation, kyla eller värme (extra tillbehör).

En termostat vid luftintaget reglerar temperaturen automatiskt, kyla eller värme.

Luftkonditioneringsaggregatet har som standardutrustning en mängd säkerhetsanordningar,
elektriska, termiska eller kyltekniska (se kopplingsschema med förklaringar).

Alla skyddsanordningar som löser ut måste återställas manuellt. Denna grundregel tvingar
användaren att försöka spåra felet. Samtidigt undviker man risken av en automatisk återställ-
ning som kan medföra fara.

De många säkerhetssystemen tillsammans med den noggranna kvalitetskontrollen i fabriken
medverkar till att göra detta luftkonditioneringsaggregat till en högklassig produkt.
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MONTMONTMONTMONTMONTAAAAAGEANVISNINGARGEANVISNINGARGEANVISNINGARGEANVISNINGARGEANVISNINGAR

Utblås- och insugning av luften (se måttuppgifter)
Direkt utblåsning (framåt) genom tryckkammare sk plenum. Elegant fast galler ingår.

Utblåsning genom trumma. Trumstos monteras för utblås uppåt eller framåt.

Direkt insugning framifrån genom frontpanel med galler och filter (standard).

Insug genom trumma. Trumstos för trumma för insug av returluft eller alternativt tillskott
av friskluft på baksidan av aggregatet.

Fläktsystem för utblåsning. Motorn har två hastigheter;

a) en för direkt utblåsning utan tryckförlust.
b) den andra för trumsystem med tryckförluster (se kurvdiagram).

El- vattenanslutningar
Elanslutningar, se elektriskt principschema och kopplingsschema för nätanslutningar som
skall utföras enligt de tillbehör och den reglerutrustning som skall ingå.

Kylvatten
In- och utlopp sker under tryck. Vattenslingorna levereras som standard i flexibelt material,
vilket förenklar installationen och ger bullerfri drift. Se i tabell "måttuppgifter" var in- och utlopp
skall placeras och vilka rördimensioner som skall användas.

Kylvattnet bör vara rent och klart, så att det ej blir beläggningar i kondensorn.
Vattnets utloppstemperatur får ej överskrida maxvärdet, då man annars riskerar att
kondensorn kan "flaga".

Om kyltornsvatten skall användas ber vi att Ni först rådgör med oss på Essén Company.

Kondensvattnet avlägsnas genom avrinning. Separata rör för kondensvatten och kylvatten
skall installeras. Kan man ej erhålla självfall för kondensvattnet installeras en kondensvatten-
pump.
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TEKNISKA DTEKNISKA DTEKNISKA DTEKNISKA DTEKNISKA DAAAAATTTTTAAAAA
MODELL CX 25

KYLEFFEKT  1) W 8000

LUFTFLÖDE
Nominellt m3/h 1500
Min / max m3/h 1300 / 1500
Tryckuppsättning, max Pa 45

ELEKTRISKA DATA 2)

Elanslutning  3-fas  400 V •
Effektbehov, kyla totalt W 2545
Rekommenderad säkring, trög A 3 x 10
Spänningsvariationer +/- % 10
Startström A 19
Driftström, kyla nominell A 3,6
Kabelarea, nätanslutning mm2 5 x 1,5

LJUDNIVÅ 3)

Lågfart dBA 44
Mellanfart dBA 47
Högfart dBA 50

DIMENSIONER
Bredd mm 800
Djup mm 407
Höjd mm 1280
Plenum Höjd mm 300

VIKT
Utan emballage kg 126

VATTENFÖRBRUKNING
Vattenförbrukning, stadsvatten +15°C l/h 370

STANDARDUTRUSTNING
Högtryckspressostat •
Vattensparventil •

TILLBEHÖR (Ej monterad)
Distanskontroll •
Elvärmebatteri W 5490
Kanalstos för tilluft •
Kondensvattenpump •
Plenum tilluft framtill •

FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R407C g 1030

Reservation för eventuella ändringar

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C ( torr/våt bulb ) - Inkommande vatten till kondensor +15°C.
2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
3) Ljudnivån uppmätt 2,5 m från aggregatet.



SERIE CX25 -  04.12 7

Pt = total kylkapacitet
Ps = sensibel kylkapacitet
Qa = luftomsättning
Th = insugningsluft våt temperatur
C1 = korrektionsfaktor total kapacitet

    LÄGSTA TEMPERATUR

T ° inomhus 12,5 Th
18,0 Ts

    HÖGSTA TEMPERATUR

T ° inomhus 22,5 Th
32,0 Ts

Behandlad luft

Ex: PT = 7780 x C1 = 7725 W
PS = 7780 x K X C2 = 6072 W

Ts = insugningsluft torr temperatur
Tws = temperatur på utgående vatten
HR = insugningsluft relativ fuktighet
K = sensibel värmefaktor
C2 = korrektionsfaktor sensibel kapacitet

ARBETSZON

KYLKAPKYLKAPKYLKAPKYLKAPKYLKAPAAAAACITETCITETCITETCITETCITET
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ÅTERCIRKULERANDE VATTEN     KOMMUNALT VATTEN

T
T
Twe ingående

vattentemperatur °C

ws utgående
vattentemperatur °C

h insugningsluft
våt temperatur °C

VATTENOMSÄTTNING 1/TIM

TRYCKFALL
bar

T

l/tim

Y vattenomsättning 1/tim

X ∆p  cirkulerande vatten
bar

A med vattensparventil

B utan vattensparventil

VVVVVAAAAATTENFÖRBRTTENFÖRBRTTENFÖRBRTTENFÖRBRTTENFÖRBRUKNINGUKNINGUKNINGUKNINGUKNING
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Justering av luftomsättningen.

Två fläkthastigheter är möjliga för att undvika för stor tryckförlust vid anslutning till trumma.
(Aggregatet är i fabriken kopplat så att hög fläkthastighet erhålls - se kurva A nedan).
Lämplig luftomsättning och tryckfall kan observeras innanför kurvgränserna.
För anslutning av ett plenum eller ett kort trumsystem (se kurva B) kan den höga fläkt-
hastigheten ändras till låg fläkthastighet genom att ändra shunt B på kopplingsplinten från
plint 12 till plint 13.

TILLBEHÖR medel ∆ ∆ ∆ ∆ ∆p daPa
Inbyggt elvärmebatteri 0,2
Insugningsgaller 1
Luftintag genom trumma 1

X luftomsättning m3/h

Y disponibelt tryck daPa

A hög fläkthastighet utan tillbehör

B låg fläkthastighet med plenum

LUFTOMSÄTTNINGSGRÄNSER

daPa

hög fläkt-
hastighet

låg fläkt-
hastighet

BEHANDLAD LUFTBEHANDLAD LUFTBEHANDLAD LUFTBEHANDLAD LUFTBEHANDLAD LUFT
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INSTINSTINSTINSTINSTALLAALLAALLAALLAALLATIONSMÅTTTIONSMÅTTTIONSMÅTTTIONSMÅTTTIONSMÅTT

A Plenum för utblås

B Fläns för trumanslutning utblås

C Fläns för trumanslutning för

delvis luftintag baktill

D Fläns för trumanslutning

för totalt luftintag baktill

Netto kg 126 Bredd mm 880
VIKT EMBALLAGE Djup mm 495

Brutto kg 150 Höjd mm 1470
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Förångarfläkt

Förångare

ELELELELELVÄRMEVÄRMEVÄRMEVÄRMEVÄRME

Värmeeffekt: 5490 W

3 element  1  ~ 230 V  -  1830 W

Manöverpanel

Kompressor

El-låda

Vattenkyld kondensor

SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMASCHEMATISK ÖVERSIKTTISK ÖVERSIKTTISK ÖVERSIKTTISK ÖVERSIKTTISK ÖVERSIKT
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Standardaggregat
Som standard utrustas aggregaten med ett luftfilter
på förångaren bakom insugningsgallret.

Beskrivning
Filtret är av mjukt material gjort av ej vävda polyester-
fibrer hopbundna av eldbeständig harts, 12 mm tjock.

Tillbehör
Är aggregatet utrustat med plenum eller trumstos för trumanslutning kan ett extra effektivt
filter inmonteras.

Beskrivning
Filtret är av tvättbart material dubbelt typ PRP3.
Effektivitet: 98% av 3 mikron ( = 0,003 mm)

85 % av 1 mikron (= 0,001 mm)
Storlek: 400 x 750 x 110 mm
Filteryta: 1,2 m²

Riktning för borttagande
av luftfilter (0,5 m fritt)

Riktning för borttagande
av luftfilter (0,5 m fritt).

PLENUMPLENUMPLENUMPLENUMPLENUM

          TRTRTRTRTRUMSSTUMSSTUMSSTUMSSTUMSSTOSOSOSOSOS
FÖR FÖR FÖR FÖR FÖR TRTRTRTRTRUMANSLUTNINGUMANSLUTNINGUMANSLUTNINGUMANSLUTNINGUMANSLUTNING

FILFILFILFILFILTRERINGTRERINGTRERINGTRERINGTRERING
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DRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGARDRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGARDRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGARDRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGARDRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGAR
för för för för för AIRAIRAIRAIRAIRWELLS enhetsaggrWELLS enhetsaggrWELLS enhetsaggrWELLS enhetsaggrWELLS enhetsaggreeeeegagagagagattttt

modell CX 25modell CX 25modell CX 25modell CX 25modell CX 25
Aggregatets manöverpanel är dold bakom insugningsgallret vilket är fastsatt med
två stycken spärrhakar.

1 Huvudströmbrytare, FRÅN (återfjädrande knapp).

2 Ventilation (återfjädrande knapp).

3 Kyla, TILL/FRÅN.

4 Värme, TILL/FRÅN (om sådant finns inmonterat).

5 Automatisk termostat - kyla eller värme.
Tryck ned både kyl- och värmeknappen.

6 För lägre temperatur vrid medurs.

7 För högre temperatur vrid moturs.

8 Markering för ca 22 °C.

Återstart
Återstart efter det att aggregatet har stoppats med huvudströmbrytaren (1) eller aggregatet
har blivit strömlöst på annat sätt, (kontaktor löst eller dylikt) tryck på ventilationsknappen (2).

Säkerhetsanordningar
För att skydda kompressorn vid kylvattenstörning finns en hög- och en lågtryckspressostat
inmonterad. Dessa måste återställas manuellt efter det att de löst ut. Görs enkelt genom att
trycka ned en pigg som sitter bakom insugningsgallret.
På elvärmebatteriet (extra tillbehör) finns ett överhettningsskydd, också det med manuell
återställning. Återställes med en pigg bakom insugningsgallret.

Återställning av: lågtryckspressostat A luftfilter
högtryckspressostat B
överhettningsskydd C

manöverpanel
Underhåll
Luftfiltret måste kontrolleras regelbundet (hur ofta beror på aggregatets arbetsmiljö) och vid
behov rengöras (dammsug eller skaka filtret). Aggregatet ska alltid vara avstängt innan luftfiltret
borttages.
För att komma åt luftfiltret borttages insugningsgallret som är fastsatt med spärrhakar. Filtret
hålls på plats med en kantlist mot förångaren.
Fläktmotorn är självsmörjande.

5

7

3

4

8
6

1

2
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Elanslutning

a) 3-fas / 400 V + nolla
- L1 - L2 - L3 : Anslutning till de tre faserna.
- Plint 1 -2     : Manöverkrets - 1-fas / 230 V. Nollan ansluts till plint 2.

Säkringar och strömbrytare utanför aggregatet (genom installatör): CG

SÄKRAS med
Ventilation (standard hastighet) + kyla Amp 3 x 10
Ventilation (standard hastighet) + värme Amp 3 x 16

KABELAREA
Standardaggregat mm² 4 x 1,5
Med inbyggd värme mm² 4 x 2,5
Kontrollkrets mm² 1 x 1,5

ÖVERSTRÖMSRELÄ
Kyla F1 A 4 - 6

KONTAKTORERS NOMINELLA KRAFT
(beroende på fabrikat)
CC1 (tillbehör, värme) A 12
CF1 A 12
CV A 9

TH : Termostat
A : Huvudströmbrytare, FRÅN (återfjädrande knapp)
BP : Lågtryckspressostat (manuell återställning)
CAD : Distanskontroll - koppla ur inbyggda manöverdon
CF1 : Kontaktor för kompressor
CG : Strömbrytare
CV : Kontaktor för förångar- (evaporator) fläktmotor
F1 : Kompressor
FC1 : Smältsäkring 3 - 16 A
FS : 4 A säkring, 1-fas manöverkrets
HP : Högtryckspressostat (manuell återställning)
MF1 : Kompressor, TILL
MV : Fläkt, TILL
RC1 : Vevhusvärmare
RFC : Kyla - värme kontroll
SV : Fläktmotor inbyggt skydd
TCF1 : Värmerelä, kompressor kontaktor
V : Fläktmotor

KKKKKOMPONENTLISTOMPONENTLISTOMPONENTLISTOMPONENTLISTOMPONENTLISTAAAAA
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ANSLUTNING ANSLUTNING ANSLUTNING ANSLUTNING ANSLUTNING AAAAAV V V V V TILLBEHÖRTILLBEHÖRTILLBEHÖRTILLBEHÖRTILLBEHÖR

Reducering av fläktmotorhastigheten;
- Koppla ur shunt B på plint 12 och anslut till plint 13.

Vevhusvärmare RC1;
- Anslut till plint 3 och 4.

Värme
C1 : 6 kW elektriskt motstånd.
CC1 . Kontaktor.
MC1 : Värme, TILL.
SC1 : Överhettningsskydd för inbyggt värme (manuell återställning)

tag bort shunt A.

Distanskontroll CAD;
Koppla ur inbyggda manöverorgan
A : Huvudströmbrytare, FRÅN.
MC1 : Värme, TILL, när sådan är inmonterad.
MF1 : Kompressor, TILL.
MV : Fläkt, TILL.

Kyla / värme distanskontroll: RFC
- Tag bort inbyggd termostat TH 1.
- Använd en termostat med neutralläge.
- Anslut den gemensamma polen till plint 7.
- Anslut kylkontakten till plint 10.
- Anslut värmekontakten till plint 14.

- Omkopplare till MF och MC1

För att behålla säkerhetsstandarden måste installatören ansluta överhettningsskydd
för värmen. Dessa överhettningsskydd ska bryta fläktkontaktorn CV och värme-
kontaktorn CC1.


