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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

1 Viktig information

1.1 Standarder

Produkterna är avsedda för inbyggnad i maskiner i enlighet med EC-maskindirektivet 2006/42/EC 
och följande modifieringar.

• PED 2014/68/EU
• Direktiv om maskinsäkerhet EN 60204-1
• Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
• Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

Produkterna får dock inte tas i drift förrän överensstämmelsen för den fullständiga maskinen eller 
kylsystemet har försäkrats, i enlighet med EC Maskindirektivet. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: var vaksam inför potentiella personskaderisker eller skador på 
material om nedanstående instruktioner inte följs.

Vid förflyttning samt vid installations- och underhållsarbete är det viktigt att följa dessa riktlinjer:
• Anlita endast auktoriserad personal för användning av transport-/flyttutrustning (t ex lyftkranar,  
 gaffeltruckar, liftar etc.)
• Använd arbetshandskar.
• Stå aldrig under hängande laster.

Innan arbete med elektriska ledningar är det viktigt att följa dessa riktlinjer:
• Anlita endast auktoriserad personal
• Säkerställ att strömförsörjningen är bruten.
• Säkerställ att huvudströmbrytaren på elskåpet är öppen och låst i sin position.

Innan arbete med anslutning av samlingsrören är det obligatoriskt att:
• Endast anlita auktoriserad personal
• Säkerställ att matarslingan är bruten (inget tryck/flöde).
• Vid utförande av svetsarbete, se till att lödmunstycket inte är riktat mot utrustningen. Använd en 

skyddskåpa vid behov.

Avfall/Återvinning: Alfa LU-VE:s produkter är gjorda av:
• Plastmaterial: polyetylen, ABS och gummi.
• Järnhaltiga material: järn, rostfritt stål, koppar, aluminium (eventuellt bearbetade).
• Kylarvätskor: följ instruktionerna som är relevanta för installationen av utrustningen.

Ta bort den transparenta skyddsfilmen från lackerade metalldelar.

VDI 2047-2 riktlinjer "Hygien för värmeväxlare".
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2 Produktbeskrivning

2.1 Specifikationer
Värmeväxlare:
• Kopparrör
• Aluminiumlameller

Samlingsrör: 
• Koppar (kondensorer)
• K65-samlingsrör med anslutning i rostfritt stål för enkel svetsning på plats (gaskylare). 

Modell Köldmedium Max. arbets-förhållanden

kondensor
BC

R407F, R449A, R134A, R407C, R404A, R507A, 
R410A, R22, R407A, R417A, R422A, R422D, 

R448A, R450A, R513A

30 bar
T=85 °C 

Inlopp för het gas

gaskylare
BX CO2

130 bar
T=150 °C 

Inlopp för CO2

2.2 Tillval

• Batteriskydd:
 − Aluplus (AP): magnesium-aluminiumlegering, behandlad med en speciell färg som ger ett 

starkt skydd och motstånd mot korrosion.
 − Aluminiumlameller

• Underkylningsslinga (SC) – endast för kondensorer
• Vattenbegjutningsenhetssats (KW)
• Vibrationsdämpare (VD)
• EC-fläktmotorer (EC)
• Whisperer ljuddämpare (WH)
• Benstativ för horisontell installation 1,000 mm (F10)
• Elektriska tillbehör:

 − Fläktkontrollsystem
 − Servicebrytare (SW)
 − Motorer anslutna till kopplingsdosan (CB)
 − Säkringsskåp (ESB)
 − Säkringsskåp	med	en	automatsäkring	till	varje	fläkt (ECCB) 

2.3 Kodbeskrivning

BX E 8 S 7242 - 5 - 36 N2 H ( 2 x 4 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 AlfaBlue (BC=kondensor, BX=gaskylare)
 2 Batterimodulstorlek (E=standard, S=liten, X=XL)
 3 Fläktdiameter (8=800 mm, 9=910 mm, 95=950 mm, 10=1000 mm)
 4 Ljudnivå (F-N=normal, S-X-T=tyst, U-R=inomhusnivå)
 5 Modellkod 
 6 Antal rader med rör – endast för gaskylare
 7 Antal slingor per samlingsrör - endast för gaskylare
 8 Antal samlingsrör - endast för gaskylare
 9 Installation (H=horisontell, V=vertikal)
10 Antal rader 
11 Antal fläktar per rad
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

3 Uppackning och lyft
Kontrollera lyftanordningens bärkraft innan du lyfter enheterna och att den är ordentligt fäst på 
konstruktionen.
AlfaBlue:s kondensorer och gaskylare kan lyftas ovanifrån genom att använda kran. Försäkra dig 
om att lasten är balanserad över alla lyftkrokar. Vid långa värmeväxlare kan det krävas en avbärar- 
balk. En gaffeltruck kan användas om den har rätt egenskaper i förhållande till värmeväxlarens 
vikt och djup. Information om vikt och dimensioner visas på produktmärkningen och/eller i relevant 
produktinformation. Det är viktigt att vikten är jämnt balanserad. Direkt eller indirekt lyft under bat-
teriblocket är inte tillåtet. Alla lyftprocedurer måste utföras försiktigt av kvalificerad personal, 
och med största säkerhet vid alla tillfällen. Vid eventuella frågor kring hur lyftning eller avlastning 
ska utföras, kontakta Alfa LU-VE.

3.1 Hantering

Vertikal Installation

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Horisontell Installation

Modell W (mm)

B*S8
B*E8
B*E9

2700

B*E95
B*X95
B*X9

B*X10

3100

W
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Vertikal Installation

3.2 Lyft 
Kontrollera lyftanordningens bärkraft innan du lyfter enheterna och att den är ordentligt fäst på 
konstruktionen. 

[B*S8

B*S8
B*S8

BCS8 BCS8

30°
max

30°
max

30°
max

30°
max

30°
max
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Horisontell Installation
30°
max

[B*S8

BCS8BCS8

B*S8

30°
max

30°
max

30°
max

30°
max
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Vertikal Installation

3.3 Uppackning

Horisontell Installation
Vid vändningen av enheten se till att:
• sträckningen av lyftrepen alltid är vertikal (3-5).
• basen hålls på plats med lämpliga stödenheter (4) för att förhindras att glida.
• operatören befinner sig utanför vändningsområdet (7).
• gå eller stå inte under hängande last.

KIT

1
1 1

2

2

2

2

3

2
2

3-5

6

6

6

6

4

4
7

6

3
5

9

9
8
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4 Installation

4.1 Montering av benstativ
Vertikal Installation

(*) se avsnittet "Monteringsmått" 

2

4 3
1

1

3

333

5 7

6

800 mm 

min. 100 mm 

min. 100 mm 

KIT
4

4 4
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Horisontell Installation

 3

 4

 1

 2

900 mm
 2

 2

 2

 2

 2

 2

1

x 4
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.2 Monteringsmått för B*S8 V

4.3 Monteringsmått för B*S8 H

■	Anslutningar	på	motsatt	sida

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.4 Monteringsmått för B*E8, B*E9, B*E95 V

4.5 Monteringsmått för B*E8, B*E9, B*E95 H 

■	Anslutningar	på	motsatt	sida

■	Anslutningar	på	motsatt	sida

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.6 Monteringsmått för B*X95, B*X9, B*X10 V

4.7 Monteringsmått för B*X95, B*X9, B*X10 H

■	Anslutningar	på	motsatt	sida

■	Anslutningar	på	motsatt	sida

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.8 Position för anslutningar

Anslutning på motsatt sida för:
• BCS8S  2271 - 2272 - 2281 - 2282 H
• BCS8T  3260 - 3270 - 3280 - 3281 H
• BCE8, BCE9, BCE95
• BXE9F 364, BXE95F 2223  
• BCX95, BCX9, BCX10  
 
 
A, F, N = motsatt sida
B, C, D, E = samma sida

• B*E95, B*X95

• B*X95 V

modeller med enkelfläkt

modeller med dubbelfläkt

4.9 Vindstagning (vertikal installation) 

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.10 Vibrationsdämpare (tillval) 
För aktiv och passiv isolering av vibrationer och minskad ljudöverföring, rekommenderar Alfa LU-VE 
starkt att installera vibrationsdämpare. Installation av vibrationsdämpare måste göras innan enheten 
sätts på plats. Vibrationsdämpare ska placeras mellan enhetens benstativ och monteringsbasen 
med bifogade bultar.

Vertikal installation Horisontell installation

Modell Antal fläktrader Antal fläktar / rad Arikelnr.

B*S8S, B*S8T

1 1÷4 30098733

1 5 30098733

2 2÷3 30098733

2 4 30098736

2 5÷8 30098736

B*E8S, B*E8T, B*E9N, B*9U, B*9X, B*E9F

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷6 30098736

B*E95F, B*E95N, B*E95U, B*E95X

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷6 30098736

B*X10N

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷5 30098736

2 6 30098736

B*X9K, B*X9N, B*X9U, B*X9X

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷5 30098736

2 6 30098736

B*X95F, B*X95N, B*X95U, B*X95X

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷5 30098736

2 6 30098736
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

30098733 30098736

Ø 91

M 12

Ø 11

90

91
51

11
4

36
3

Ø 156

M 16

49

28
4

125

132

16
4

12
5

13
2

14,5

Isoleringsmaterial: naturgummi
hårdhet 55° Sh A

Isoleringsmaterial: naturgummi,
hårdhet 60° Sh A
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.11 Positionering

Vertikal Installation 

B*X95, B*X9, B*X10 HB*E8, B*E9, B*E95, B*S8 H

Horisontell Installation

enkelfläktmodeller dubbelfläktmodeller

≥	1,1	x	1210	 ≥	0,6	x	1210	

≥	1,1	x	2310 ≥	0,6	x	2310

≥	0,6	x	1210	

≥	0,6	x	2310

12
10

 12
10

 

23
10

23
10

≥	1,1	x	1435 ≥	0,6	x	1435	

≥	1,1	x	2760 ≥	0,6	x	2760

≥	0,6	x	1435	

≥	0,6	x	2760

14
35

14
35

27
60

27
60

0,4 x Y 0,4 x Y

0,5 x Y

0,5 x Y

0,5 x Y

0,8 x Y x C

0,8 x Y x C

0,5 x Y x D0,6 x Y x C

0,6 x Y x C
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4.12 Köldmedieanslutningar
Innan anslutning av samlingsrören är det nödvändigt att säkerställa att matarslingan är bruten (inget 
tryck/flöde).

Se till att lödmunstycket inte är riktat mot utrust- 
ningen vid svetsning. Använd en skyddskåpa vid 
behov.

Böj inte samlingsröret mot sugledningen. 

4.13 Elektriska anslutningar
Följande parametrar avgör vilket elschema som ska väljas och följas vid elektrisk installation:

• Typ av värmeväxlare
• Typ av fläktmotor
• Elektriska tillval

Omfattande elektriska elscheman, inklusive elektriska tillbehör, tillhandahålls vid leverans av 
enheten. Vid frågor kontakta alltid din lokala Alfa LU-VE representant för råd.

Innan arbete med dragning av elektriska anslutningar påbörjas, se till att strömförsörjningen är 
bruten.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

AC fläktmotor + servicebrytare (SW - tillvall)

L1, L2, L3 = kraftmatning till fläkt ar
PE = jordning
TK = termokontakt för överlastskydd

Kund

Servicebrytare Servicebrytare 

AC fläkt AC fläkt

Hög hastighet
Delta-anslutning

Låg hastighet
Star-anslutning

br
un

flä
kt

ka
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l
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t
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un
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å

gr
å

sv
ar

t

sv
ar

t

ro
sa

ro
sa

vi
t

gu
l/g

rö
n

gu
l/g

rö
n

ro
sa

vi
t

br
un
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t
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n
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t

br
un

gr
å

sv
ar

t

gu
l/g

rö
n

AC 3-fas fläktmotor + SW
Strömkabel

Användning Spänning Färg

L1 400 V brun

L2 400 V grå

L3 400 V svart

PE slinga - gul/grön

Termokontakt 24 V max vit

Termokontakt 24 V max rosa
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

AC-fläktmotor + kopplingsdosa (CB - tillval)

Kund

L1, L2, L3 = kraftmatning till fläktar
PE = jordning
TK = ttermokontakt för överlastskydd

Hög hastighet
Delta-anslutning

Låg hastighet
Star-anslutning

AC fläkt AC fläkt

Kopplingsdosa

br
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flä
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l
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t
AC 3-fas fläktmotor + CB

Strömkabel

Användning Spänning Spänning

U1 400 V brun

V1 400 V blå

W1 400 V svart

U2 400 V röd

V2 400 V grå

W2 400 V orange

PE-slinga - gul/grön

Termokontakt 24 V max vit

Termokontakt 24 V max grön
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

EC-fläktmotor + servicebrytare (SW - tillvall) 

Kund

L1, L2, L3 = kraftmatning till fläktar
PE = jordning
TK = fläktstatuskontakt alarm öppen0-10 V fläkthastighet

kontrollsignal

Servicebrytare 

Fl
äk

tk
ab

el

bl
å

sv
ar

t

ro
sa

vi
t

gu
l/g

rö
n

brun 
blå
svart

rosa

vit

EC-fläktmotor + kopplingsbox (CB - tillval) 

Kund

Kopplings-
box

L1, L2, L3 = kraftmatning till fläktar
PE = jordning
TK = fläktstatuskontakt alarm öppen

Fl
äk

tk
ab

el

Fl
äk

tk
ab

el

Si
gn

al
ka

be
l

EC-fläkt 1 EC-fläkt 2

br
un
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t
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å
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br
un
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sv
ar

t

gr
å

svart
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

EC 3-fas fläktmotor + SW/CB
Strömkabel

Användning Spänning Färg

L1 400 V brun

L2 400 V blå

L3 400 V svart

PE-slinga - gul/grön

Statuskontakt 24 V max vit

Statuskontakt 24 V max rosa

Hjälpkabel (auxiliary)

Användning Spänning Färg

0-10 V signal 10 V grå

GND 10 V svart

EC 1-fas fläktmotor + SW/CB
Strömkabel

Användning Spänning Färg

L 230 V brun

N 230 V blå

PE-slinga - gul/grön

Statuskontakt 24 V max vit

Statuskontakt 24 V max rosa

Hjäpkabel (auxiliary)

Användning Spänning Färg

0-10 V signal 10 V grå

GND 10 V svart
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

NO

4.14 Placering av elskåp 

Vertikal Installation

Horisontell Installation

Säkringsskåp /
styrskåp

1

2 2

4

Montera benstativen (2) enligt beskrivningen i kapitel "4.1 Montering av benstativ". 
På anslutningssidan, sätt fast fästplåten på benstativet (3).
Flytta säkringsskåpet / styrskåpet och sätt fast det på fästplåten (4).

Säkringsskåp /
styrskåp

3
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5 Underhåll
Innan något underhållsarbete påbörjas, koppla från strömförsörjningen till kylaren. 
Motionskörning av fläktarna under 3-5 timmar rekommenderas var 4:e vecka.

5.1 Byte av fläktar

1

2 2

2

3

33

3 44

5

6

7
7 Ny motor

http://alfa.luvegroup.com


31615793SV-02
26

Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.2 Rengöring 

• Rengöring med platt vattenstråle.
• Vattentryck 80-100 bar.
• Rikta alltid vattenstrålen vinkelrätt mot lamellpaketet. 

Det kan finnas spår kvar av en transparent vätska inuti slingan efter tillverkningsprocessen. Det 
är förångningsbar olja som är kompatibel med köldmedier. Man kan lätt se att det är olja och inte 
vatten eftersom den förångas väldigt snabbt när man vidrör den – om en droppe hamnar på en yta 
så vidgar den sig som en fläck och om den utsätts för lågan från en tändare så förbränns den och 
avger vit rök.

80-100 bar

15-20°

90°

90°

H2O Pmax < 2 bar
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