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Montage instructies Vortex Schakelkast Koeling 
 

 
 

 
 

   
 

 ▲Montage Vortex schakelkast koelers ▲ 
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Persluchtleiding 
 
De diameter van de persluchtleiding moet zodanig gekozen worden dat 
drukverliezen tot een minimum beperkt worden. Gebruik minimaal 3/8” 
pijpleidingen of ½” slangen! Voorkom smoringen, deze verminderen de 
capaciteit van de Vortex koeler. Gebruik géén snelkoppelingen! 
 
De Vortex koeler verlaagt de temperatuur van de toegevoerde perslucht met 
30ºC @ 7,0 bar(O) inlaatdruk. Een verhoogde temperatuur van de toegevoerde 
perslucht resulteert in een proportioneel hogere uitlaattemperatuur en reduceert 
het koelende vermogen. Als de persluchtleiding door een warme ruimte loopt en/ 
of wordt blootgesteld aan een hittebron (bijv. zonlicht) is het raadzaam deze te 
voorzien van isolatie. 
 
Perslucht  
 
De perslucht moet gefilterd worden. De Vortexkoelers werken jarenlang zonder 
enig onderhoud als oliedeeltjes, roest en andere vervuilingen uit de 
persluchtstroom zijn verwijderd.  
 
Pas een gecombineerde waterafscheider / filter ( 5 micron) / reduceercombinatie 
toe, voorzien van manometer. Deze dient zo dicht mogelijk bij de Vortex Koeler 
geplaatst te worden. 
 
Indien er zich olie in de persluchttoevoer bevindt, dient een extra olieafscheider 
in de leiding gemonteerd te worden. 
 
De Vortex koelers zijn ontworpen om met normale perslucht met werkdruk 5,5 – 
7,0 bar(O) te werken. 
 
Om het persluchtgebruik te beperken is het sterk aan te raden om een 
thermostaat en magneetklep in het Vortex koelsysteem op te nemen. 
 
Montage van de Vortex koeler  
 
Afhankelijk van type/ capaciteit monteert u de Vortex koeler door een gat met 
diameter 22/ 29/ 32/ 49 mm. De IP55 versies mogen zowel horizontaal als 
verticaal gemonteerd worden. De IP66 uitvoeringen alléén in verticale positie 
bovenop de schakelkast monteren, alternatief m.b.v. een “Zijmontage set” tegen 
de zijkant van de behuizing. 
 
Met behulp van de meegeleverde contramoer bevestigt u de Vortex koeler.  
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Koellucht verdeelset 
 
De koellucht verdeelset bevat montagekoppelingen, een flexibele transparante 
slang, zelfklevende bevestigingsclips en geluiddemper. De flexibele slang wordt 
gebruikt om de koellucht beter te laten circuleren of “hotspots” te bereiken. Naar 
wens kunnen in de flexibele slang gaten aangebracht worden. Als het einde van 
de flexibele slang wordt afgedicht, moeten ten minste 4 gaten van ø 4 mm (160 
W versies) of 6 gaten (290 - 820 W versies) aangebracht worden om te hoge 
tegendruk te vermijden.  
 
Vocht  
 
Als omgevingslucht door de schakelkast kan circuleren, kan hierin aanwezig 
vocht condenseren op de koellucht verdeelslang. Vocht in een elektrische 
schakelkast is potentieel gevaarlijk! Om dit probleem te voorkomen dienen 
ventilatie- en andere openingen afgedicht te worden, zodat omgevingslucht niet 
in de behuizing kan komen. Optioneel kunt u een ventilator op een geschikte 
plaats in de schakelkast plaatsen om de koellucht te laten circuleren. 
 
Thermostaat 
 
Als een thermostaat (normaal open, sluitend bij stijgende temperatuur) wordt 
toegepast, dient deze in het warmste deel van de schakelkast te worden 
gemonteerd.  
 
Magneetklep  
 
De toevoerlucht kan afgesloten worden d.m.v. een normaal gesloten 
magneetklep. Meestal wordt deze klep aangestuurd door een thermostaat, 
optioneel door de machinebesturing.  
 
Continue kastspoeling: de magneetklep wordt voorzien een minimale lekkage – 
ca. 20 Nl/min. – om de schakelkast continu in overdruk te houden. Hiermee 
wordt met minimaal luchtgebruik stof en vocht geweerd.  
 
Storing en onderhoud  
 
De Vortexkoelers vragen geen onderhoud. Als er geen koude lucht geproduceerd 
wordt, dient de inlaatdruk van de perslucht gecontroleerd te worden.  
Oorzaken van té lage inlaatdruk: verstopte filters, té kleine leidingdiameter, te 
lange leiding of andere smoringen.  
 
Geluid 
 
Bij de meeste toepassingen is het geproduceerde geluid lager dan 75 dB(A). Als 
dit niet acceptabel is, kan men een extra demper in de koelluchtleiding opnemen. 
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▼ Montage voorbeelden & applicaties ▼ 

 

  
 

  
 

  


