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Bedankt voor de aankoop van een stekkerklaar model  koelunit bij ons. 

In de komende pagina’s vind u informatie over inbouwen van de unit en 

het instellen van de thermostaat bij het in gebruik nemen van de unit. 

Verder is er informatie opgenomen voor het verhelpen van storingen aan 

thermostaat en verdere installatie 
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Als eerste worden de pvc vloer 

profielen gemonteerd. 

Bij voorkeur moet dit op een 

vlakke, schone en droge 

ondergrond. 

Deze vloerdelen kunnen met 

montagekit of met slagpluggen 

worden vast gezet . 

 

 

 

 

Nadat de profielen geplaatst zijn 

kunnen de eerste panelen 

geplaatst worden. 

Ook kunnen er nu op de plaats 

waar de unit komt te hangen 2 

kleine uitsparingen gemaakt 

worden. 

De grote en afstand moet bij de 

unit opgemeten worden. 

 

 

Nadat de uitsparingen voor unit 

zijn gemaakt kan de unit geplaatst 

worden. 

Als de unit buiten tegen de cel 

word gedrukt hangt hij al in 

evenwicht. 
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Let op: gebruik de leidingen van 

de unit niet als handgreep bij het 

optillen of monteren van de unit. 

 

 

Nadat u de unit heeft geplaatst,kan 
het dak gemonteerd worden en 
kan de koelcel verder afgebouwd 
worden met de overige panelen. 

Als laatste kan dan de unit in het 
dak vastgezet worden zodat deze 
niet meer kan kantelen. 

Als alles klaar is,moet er in de 
buurt van de unit ook een 
wandcontactdoos (stopcontact) 
gemonteerd worden voor de 
aansluiting van de machine. 

Voor het vermogen zie technische 
documentatie. 

 

 

Ook kan de unit in een bestaande koelcel gemonteerd worden,Dit kan op verschillende 

manieren gebeuren. 

Door middel van het dak van de bestaande koelcel los temaken en omhoog te lichten zodat 

de verdamper over de rand van de cel naar binnen steekt en dan het dak weer laten zakken 

en vast te monteren. 

Of door een opening in de zijwand te maken,waarna de verdamper naar binnenword 

gestoken en afsluitend het oude paneel weer word terug geplaatst. 
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Gebruikshandleiding en instellingen van de 

thermostaat. 

 
ALFA 25 DP Thermostaat. 
 
De ALFA 25 DP is een één traps thermostaat voor opbouw.  
De uitlezing is in tiende  graden. De thermostaat heeft de functie’s koelen en 
ontdooien. Ontdooien gebeurt door het tijdelijk uitschakelen van de compressor 
(natuurlijk ontdooien). De ontdooiing gebeurt op intervalbasis of op 
compressorlooptijd. De beëindiging gaat op tijd. 
Nadat de ALFA 25 DP onder spanning is gezet, wordt na enkele sec. in het 
display de gemeten temperatuur weergegeven. Wanneer het relais geactiveerd 
wordt, licht de led ‘on’ in het display op. 
 

Bediening. 
 
De ALFA 25 DP thermostaat is door middel van een drietal druktoetsen op het 
front te bedienen. Deze toetsen zijn: 
SET - bekijken / veranderen van ingestelde waarde. 
UP - verhogen van ingestelde waarde. 
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde. 
 

Bekijken setpoint. 
 
Door op de SET toets te drukken wordt het ingestelde setpoint zichtbaar. Tevens 
gaat de led 'set' knipperen. Enkele seconden na het loslaten van de SET toets 
verdwijnt het setpoint en wordt de gemeten waarde weer zichtbaar. 

Veranderen setpoint. 
 
Druk op de SET toets zodat het setpoint in het scherm verschijnt. Laat de SET 
toets los. Door nu op de SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN 
toetsen kan het setpoint veranderd worden. Enkele seconden na het loslaten van 
de toetsen verschijnt de gemeten waarde weer in het display. 
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Starten/stoppen ontdooicyclus. 
 
De ontdooicyclus wordt automatisch gestart en gestopt. Instelling hiervan via de 
interne parameters. Tijdens de ontdooiing brandt de 'defrost' led. 
Wordt er ontdooid, dan kan de ontdooiing handmatig worden gestopt door op de 
UP toets te drukken en daarna op de SET toets, terwijl de UP toets wordt 
vastgehouden. 
Wordt er niet ontdooid, dan kan de ontdooiing met de hand worden gestart door 
op de UP toets te drukken en daarna op de SET toets, terwijl de UP toets wordt 
vastgehouden. 
 

 Instelling interne parameters. 
 
Naast het instellen van het setpoint zijn er een aantal interne instellingen mogelijk 
zoals de differentie, voeleroffset, setpointbereik en de ontdooifunctie. 
Door de DOWN toets langer dan 10 seconde in te drukken, komt men in het 'interne 
programmering menu'. In het linkse display gaan het onderste en bovenste segment 
knipperen. Via de UP en DOWN toetsen kan nu de gewenste parameter worden 
geselecteerd (zie tabel voor de parameters). 
Wanneer de gewenste parameter geselecteerd is, kan door op de SET toets te 
drukken de waarde van de parameter worden uitgelezen. Door nu op de UP en 
DOWN toetsen te drukken kan de parameter worden veranderd. 
Als na 20 seconde geen toets is ingedrukt, zal de ALFA 25 weer naar de 
normale bedieningsstand terugspringen. 
 

Afregeling voeler. 
 
De voeler wordt afgeregeld met behulp van de Voeler Offset (parameter 04). Wijst 

de ALFA 25 DP b.v. 2 C te veel aan, dan moet de Voeler Offset met 2 C 

verlaagd worden. 
 

Foutmeldingen. 
 
In het display van de ALFA 25 DP kunnen de volgende foutmeldingen 
verschijnen: 
Er - Voeler defect. Oplossing: 
- Controleer of voeler goed is aangesloten. 

- Controleer voeler (1000 /25 C). 

- Vervang voeler. 
EE - Instellingen zijn verloren gegaan. 
Oplossing: 
- Instellingen opnieuw 
Inprogrammeren. 
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Parameters ALFA  25 DP. 
 
 

Parameter Beschrijving parameter Bereik Standaard 
waarde 

 

01 Schakeldifferentie    1..….15     2  # 

02 Minimum instelbaar setpoint -10…+40     1 # 

03 Maximum instelbaar setpoint -10…+40  +20 # 

04 Offset temperatuurvoeler -15….+15     0 # 

05 Compressor pendel beveiliging 
0 = inschakelvertraging in sec 
1= inschakelvertraging in min 
2= vertraging tussen uit en  
      Inschakelen in min 
3= vertraging tussen in en in 
     Schakelen in min  

   0….3     1 # 

06 Compressor pendel beveiliging 
Bij parameter 05 

0….99     1 # 

07 Ontdooicyclus tijd 1…99   uur     6  

08 Ontdooitijd 1…99   min   20  

09 Ontdooivertraging na stroom uitval 
(Mits parameter 14 = 1) 

0…99   min     0  

10 Regelvertagingnastroomuitval 0…99  min     0  

11 Relaisaanbijvoelerstoring 0=nee 1=ja     0  

12 Ontdooi cyclus tijd op basis van 
Totale compressorlooptijd 

0=nee  1=ja 
 

    0 # 

13 Tijdens ontdooien temperatuur 
Uitlezing vastzetten 

0=nee  1=ja     0  

14 Na stroomuitval starten met ontdooien O=nee 1=ja     0 # 

15 Maximale tijd display vast na ontdooien 
(mits parameter 13 op 1) 

0….60 min     0  

16 tot 100                  N,V,T N,v,t     N,v,t # 

     

     

     

 
# = deze instellingen mogen niet veranderd worden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onderhoud. 
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De koelunit is zo geconstrueerd dat hij niet in aanmerking komt voor de jaarlijkse 

controle en keuring plicht. 

Wel is het mogelijk de unit jaarlijks preventief te laten controleren door een Fgassen 

(stek) gecertificeerde bedrijf,dit zal de levens duur van de installatie verlengen en zal 

hij  ook minder gevoelig zijn voor storingen. 

 

Storingen. 

Het kan natuurlijk altijd voor komen dat een installatie op storing valt. 

Er zijn een paar punten die u zelf kunt controleren om een storing te verhelpen. 

#    Controleer of er spanning op het wandcontact doos staat. De thermostaat moet 

nadat de spanning er op staat altijd verlicht zijn. 

#   Controleer of de thermostaat goed is in gesteld en of hij niet op ontdooien 

staat.(zie instructies van de thermostaat)  

#    Controleer in de koelcel of dat de ventilatoren in de verdampervrij kunnen 

draaienen dat de verdamper schoon is en ijs vrij is,laat zo nodig  deze Ontdooien (zie 

instructies thermostaat) 

#    Controleer bij de compressor of de condensor schoon is,maak deze zo nodig 

schoon met perslucht,stofzuiger of een handveger, en controleer of de ventilator vrij 

kan draaien. 

Wil de installatie na controle van deze punten nog niet naar behoren functieneren 

neem dan contact met ons op of informeer  bij u eigen koel technisch bedrijf 
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Technische gegevens 
 
Merk Aggregaat                     Lúnité Hermetique 

Type  Cae 4440 yhr 

Verdamper Fredomatic 

Type APS 2 

Koudemiddel 
Inhoud 
Co2 equivalent 

R134a 
1.40 
2,007 

Capaciteit 670Watt 
Aansluiting 220 volt 600 watt 
Gewicht 40 kg 

Afmeting 1,35 x 0,40 x 0,40 

Cel inhoud 4-6 m3 

Art nr #01101 

 
 

 
 
 
 

 

  

Merk Aggregaat Lúnité Hermetique 

Type  Caj 4461 yhr 

Verdamper Fredomatic 

Type APS 3 

Koudemiddel 
Inhoud 
Co2 equivalent  

R134a 
1.90 
2,717 

Capaciteit 1020 Watt 
Aansluiting 220 volt 740 watt 
Gewicht 65 kg 

Afmeting 1,35 x 0,85 x 0,40 

Cel inhoud 6 - 9  m3 

Art nr  #01102 

Merk Aggregaat Lúnité Hermetique 

Type  Caj 4492 yhr 

Verdamper Fredomatic 

Type APS 4 

Koudemiddel 
Inhoud 
Co2 equivalent 

R134a 
2.30 
3,290 

Capaciteit 1460 Watt 
Aansluiting 220 volt 1120 watt 
Gewicht 75 kg 

Afmeting 1,35 x 1,15 x 0,40 

Cel inhoud 09-14 m3 

Art nr #01103 

Merk Aggregaat Lúnité Hermetique 

Type  Caj 4511 yhr 

Verdamper Fredomatic 

Type AV 50 

Koudemiddel 
Inhoud 
Co2 equivalent 

R134a 
2,80 
4,004 

Capaciteit 1890 Watt 
Aansluiting 220 volt 1320 watt 
Gewicht 95 kg 

Afmeting 1,35 x 0,85 x 0,40 

Cel inhoud 14-20 m3 

Art nr #01104 
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Electro scheme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


