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Solflex GmbH
Am Feuerstein 282 

2392 Wienerwald 
Austria 

T: +43223820336 
E: office@solflex.eu 

www.solflex.eu 

ATU 65324348 

FN 337206t 

In principe zijn relevante normen te volgen, 

naast lokale, nationale en internationale 

voorschriften. 

Wij behouden ons het recht op technische wijzigingen, evenals druk- en 
schrijffouten. Wij werken uitsluitend gebaseerd op onze voorwaarden en 
condities, zie www.solflex.eu 
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1. Algemene informatie

Solflex akoestische behuizingen worden voor diverse koel-, airco en warmtepomp 
buitenunits geproduceerd. 

Deze handleiding is geldig voor de volgende serie van geluidsisolerende behuizingen: 

V* Serie 
https://solflex.eu/nl/vschalldaemmgehaeuse19db

2. Technische gegevens

Stabiele, zelfdragende en geïsoleerde behuizing met volledig demonteerbare 
structuur zonder lasnaden en rivetten. Alle componenten zijn corrosie bestendig door 
het gebruik van gegalvaniseerd staal en aluminium. Frameconstructie met aan alle 
zijden een nauwsluitend geplaatst en eenvoudig verwijderbaar paneel in 
sandwichconstructie. Binnenoppervlakken volledig bekleed met akoestische 
materiaal. Frame gemaakt van massief holle profielen van geanodiseerd aluminium. 
De geëxtrudeerde profielen zijn op de hoeken verbonden met een in 
overeenstemming gegoten aluminiumconnector. De behuizing is op een stabiel 
basisframe uit gegalvaniseerd staal geassembleerd. Het basisframe is in hoogte 
verstelbare, stabiele voeten uitgevoerd, voor de plaatsing op een vaste ondergrond. 
Om het luchtkanaal, tussen aanzuiging en uitblazing exact te scheiden; is een 
flexibele, luchtdichte luchtscheidingsdeel geïntegreerd tussen de lamellenconstructie 
en de buitenunit. De uitvoerende installatiefirma moet het luchtscheidingsdeel aan de 
buitenkant van de buitenunit fixeren met de meegeleverde gummiband en 
tapschroeven. Speciale lamellenconstructies met geïntegreerde 
geluidsisolatiecoulissen aan beide zijden en aan de achterzijde voor de grootschalige 
en laminaire luchtaanzuiging, alsmede aan de bovenzijde voor de luchtuitblazing. 
Geluidsisolatie uit een hoogwaardige materiaalkombinatie. Brandbestendig volgens 
DIN4102 A2. De lamellenpakketten met snelsluitingen kunnen voor service- en 
onderhoudswerk aan de buitenunit (condensator en ventilator) gemakkelijk uit de 
behuizing verwijderd worden. De voorzijde van de geluidsisolerende behuizing is, 
voor optimale toegang en het inbrengen van de buitenunit, uitgerust met grote 
geïsoleerde deuren. De kabel- en koelleiding van de buitenunit kunnen op 3 zijden 
(links, rechts, achter) door de behuizing worden uitgevoerd. De volledige constructie 
is weerbestendig. Voor het veilig verplaatsen en positioneren van de behuizing zijn er 
aan het basisframe stabiele kraanhaken gemonteerd. 
 

https://solflex.eu/nl/vschalldaemmgehaeuse19db


Pagina 5 Handleiding V akoestische omkasting 



Pagina 6 Handleiding V akoestische omkasting 



Pagina 7 

3. Garantie

24 maanden na levering.

4. Veiligheid

Bij onoordeelkundig of onjuist gebruik kan 
gevaar ontstaan voor lichamelijke en 
dodelijke letsels van de gebruiker of 
derden, of schade aan de behuizing of 
andere materialen. 

4.1. Beoogd gebruik 

Het product mag alleen worden gebruikt 

als; een geluidsisolerende behuizing voor 

een passende koel, airconditioning of 

warmtepomp buitenunit. Elk ander gebruik 

is uitdrukkelijk uitgesloten. 

4.2. Veiligheidsvoorschriften 

Installatiewerk, inbedrijfstelling en 

onderhoud mogen uitsluitend door 

gekwalificeerd personeel worden 

uitgevoerd. 

4.2.1. Gevaren bij het 

lossen en/of transport 

Ernstige lichamelijke letsels door vallende 
lasten. Vermijd het verblijf onder de 
hangende lasten. 

4.2.2. Gevaren door 

elektrische energie 

Gevaar van elektrische schokken als 
gevolg van de statische lading van de 
behuizing: Maak een aarding van het 
toestel. 
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4.2.3. Gevaren van 

materiele schade en schade aan 

hetmilieu 

Zware materiële schade door vallende 
lasten: Let op de aanwijzingen in 
hoofdstuk “Levering”. 

Zware schade door directe 
krachtwerking op aansluitingen, panelen 
en andere componenten: De kracht 
voor het verschuiven moet altijd 
inwerken op het basisframe. 

Schade aan componenten door de 
behuizing proberen te verstellen met 
behulp van zware middelen, zoals 
bijvoorbeeld een hamer: De kracht 
voor het verstellen moet altijd 
inwerken op het basisframe. 

4.3. Noodmaatregelen

4.3.1. Brandbestrijding 

De lokale brandpreventiemaatregelingen 
moeten in het algemeen in acht 
genomen worden. 
De akoestische isolatie heeft een 
genormeerde ontvlambaarheid. 

5. Levering
De producten moeten direct bij aankomst
worden gecontroleerd op transportschade
en volledigheid van de levering. Gelieve
transportschade en ontbrekende
onderdelen te noteren op de
leveringsdocumenten. Klachten voor
zichtbare schade of onvolledige levering
worden nadien niet erkend.
Verder moeten maatregelen genomen
worden om de producten tijdens de
werkzaamheden te beschermen tegen vuil,
krassen en andere beschadigingen.
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5.1. Lossen en transport naar 
de installatieplaats 

De geluidsisolerende behuizingen komen 
aan als een eenheid. Bij het lossen mag 
de hefkracht alleen op de kraanbeugels 
op het basisframe of op het basisframe 

werken. 

Zware lichamelijke letsels of materiële 
schade zijn mogelijk door vallende lasten. 
De veiligheidsvoorschriften van de 
transportmiddelen moeten in acht worden 
genomen. 

Vermijd het verblijf onder de hangende 
lasten. 

Voor het binnen brengen mogen de 
behuizingen niet omgedraaid of 
opgesteld worden. Het basisframe moet 
altijd onderaan zijn.  

Correct binnen brengen: 

Basisframe 

De producten mogen nooit aan 
aansluitingen (bv. condensafloop) worden 
opgetild. 

Niet op de producten klimmen, indien 
onvermijdelijk: het gewicht verdelen door 
het leggen van planken. 
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5.2. Lossen met vorkheftrucks 

of pallettruck 

Het is belangrijk dat het product met het 
basisframe op de vorken van de truck 
volledig rust en het zwaartepunt tussen 
de vorken ligt. 

Zorg ervoor dat tijdens het lossen de 
profielen niet beschadigd worden.  
Te korte vorken kunnen de 
condenswaterbak vernietigen. 
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5.3. Lossen met kraan 

Alleen geschikte en goedgekeurde 
stroppen (hijsbanden, touwen, singels ...) 
mogen worden gebruikt. Om de 
geluidsisolerende behuizing tegen schade 
te beschermen, kunnen spacers worden 
gebruikt. 

Voor het transport van de 
geluidsisolerende behuizing moeten de 
speciaal daartoe voorziene hijsogen of 
kraanbeugels worden gebruikt. Deze 
mogen in geen geval op de bovenste 
hoekverbinding worden geïnstalleerd. 

Schematische weergave, let op de 
bovenstaande beschrijving! 
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Er kunnen 3 verschillende varianten van kraanbeugels beschikbaar zijn: 

Variante 1: 
Hijsoog op de onderste 
hoekverbinding 

Variante 2: 
Hijsoog op het basisframe 

Variante 3: 
Hijsbuis door het 
basisframe 

Grotere geluidsisolerende behuizingen 
worden geproduceerd met 8 hijsogen, 
let op de schematische weergave 
onderaan. 

5.4. Manuele plaatsing 

Bij het verschuiven van de 
geluidsisolerende behuizingen mag de 
directe krachtwerking voor het 
verplaatsen nooit op aansluitingen, 
panelen en andere componenten 
bevinden. De kracht voor het 
verschuiven moet altijd inwerken op 
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het basisframe. De behuizing nooit 
verstellen met behulp van zware 
middelen, zoals bijvoorbeeld een 
hamer 

rollen

pijpen

min 100 mm
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6. Montage

Op de montageplaats moet een onberispelijke service en onderhoud en noodzakelijke 

luchtinlaat van de ingebouwde airconditioning, koeling en warmtepomp apparatuur 

mogelijk zijn. 

Bij de planning van de site moeten de minimale afstanden van de leverancier voor de 

airconditioning, koeling en warmtepomp buiten units nageleefd worden.  

Een professioneel installatieoppervlak voor een veilige, standvastige bevestiging van de 

akoestische omkasting en bescherming tegen plantengroei van onderaf moet worden 

gegarandeerd.  

Voor een vorstvrije afvoer van het resulterende condensaat, moeten 

geschikte opties door de klant worden verstrekt.  

Belangrijke opmerking: 

Gebruik tijdens de installatie altijd een overeenkomstige veiligheidsuitrusting. 

Vanwege het verpakkingsmateriaal en het productieproces kan persoonlijk letsel 

optreden, zoals handletsel. 

Als de geluiddichte behuizing vrij toegankelijk is, moeten de nodige maatregelen 

worden genomen tijdens de montage volgens de plaatselijke omstandigheden om 

persoonlijk letsel te voorkomen.  

6.1. Installatieplaats

Op de installatieplaats moeten service, onderhoud en noodzakelijke luchtinlaat van de 
ingebouwde koel, airconditioning en warmtepomp van de buitenunits mogelijk zijn. Bij 
de uitvoering moeten de volgende minimale afstanden ten opzichte van wanden 
gerespecteerd worden: 
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6.2. Fundament 

Het fundament moet voldoen aan de statische en akoestische eisen en voor een 
goede waterafvoer zorgen. De eigenfrequentie van de draagstructuur moet voldoende 
afstand tot de excitatiefrequentie van draaiende onderdelen, zoals koel, 
airconditioning en warmtepomp buitenunits hebben. 

Oneffenheden in het fundament kunnen de oorzaak zijn voor klemmende deuren. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor daaruit resulterende fouten.  

6.3. Plaatsing 

Alle behuizingen worden geassembleerd in de fabriek en kunnen gemakkelijk worden 
geplaatst op een fundament, zoals een strip fundament of betonnen platen die op een 
stevige ondergrond zijn gelegen. Een afzonderlijk basisframe is gewoonlijk niet nodig, 
tenzij het een dak installatie is waarvoor een specifieke gewichtsverdeling 
noodzakelijk is. 
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Het basisframe en de hijsogen zijn statisch zo geconfigureerd en uitgevoerd dat de 
koel, de airconditioning en de warmtepomp buitenunits kunnen worden voorgeplaatst 
in de geluidsisolerende behuizing en samen met de kraan worden opgetild. Indien de 
dwarsliggers en de koel, airconditioning en de warmtepomp buitenunits niet correct 
worden vastgemaakt, zijn wij niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen en schade 
die hierdoor kunnen ontstaan.  

6.4. Instellen van de voet hoogten 

Met behulp van verstelbare voeten aan het basisframe kunnen de geluidsisolerende 
behuizingen horizontaal worden uitgelijnd. 

De borgmoeren moeten worden vastgedraaid op de site en gecontroleerd op correcte 
montage. 
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6.6. Montage van de koel, airco of warmtepomp buitenunit 

De correcte positie van de installatie van de koel, de airconditioning of warmtepomp 
buitenunit is cruciaal voor de pasvorm en functie van het luchtscheidingsdeel..  

Afhankelijk van het type V-Serie geluidsisolerende behuizing zijn er 3 mogelijkheden 
om de koel, de airconditioning of de warmtepomp buitenunits in de geluidsisolerende 
behuizing te plaatsen: 

1. V-Serie geluidsisolerende behuizing zonder condenswaterbak (zonder bodem)

De geluidsisolerende behuizing wordt over de bestaande installatie van de koel,de 
airconditioning of de warmtepomp buitenunit als een muts met behulp van een kraan 
geschoven.  

2. De koel, de airconditioning of de warmtepomp buitenunits worden door middel
van een kraan van bovenuit in de geluidsisolerende behuizing geplaatst.

Daarvoor moet het bovenste lamellenpakket via de snelsluitingen en het 
luchtscheidingsdeel (schroefverbinding) uitgebouwd worden en moet de koel, de
airconditioning of de warmtepomp buitenunits heel precies via de opening bovenaan 
geplaatst worden. Nadien moet het bovenste lamellenpakket via de snelsluitingen en 
het luchtscheidingsdeel (schroefverbinding) terug bevestigd worden.
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3. 3. De koel, de airconditioning of de warmtepomp buitenunits worden via de
deuren in de geluidsisolerende behuizing geschoven.

De koel, de airconditioning of de warmtepomp buitenunits worden op een verhoog 
(bv. 2-3 paletten) geplaatst gelijk aan de dwarsliggers en horizontaal in de behuizing 
geschoven: 

Uitlijning van de koel, airconditioning of warmtepomp buitenunits ten 
opzichte van het luchtscheidingsdeel 
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Belangrijk is dat de uitlijning van de koel, de airconditioning of de warmtepomp 
buitenunits gecentreerd is ten opzichte van het luchtscheidingsdeel. 

Voor een eenvoudigere installatie kunnen de lamellenpakketten met snelsluitingen 
rondom afgenomen worden door het gebruik van de meegeleverde speciaal sleutel. 

Aansluitend kunnen de gaten voor de koelleidingen en kabelgeleiders  worden 
geboord in de behuizing. 

Andere openingen of grote uitsparingen in de geluidsisolerende behuizing zijn niet 
toegestaan, omdat deze zorgt voor een verandering van de geluidsreductie van de 
behuizing en ook de stabiliteit en de weersbestendigheid beïnvloedt. 
De andere montagewerken zijn identiek met een normale installatie van de koel, de 
airconditioning of de warmtepomp buitenunits zonder behuizing. 

Om het luchtkanaal, tussen aanzuiging en uitblazing exact te scheiden; is een 
flexibele, luchtdichte luchtscheidingsdeel geïntegreerd tussen de lamellenconstructie 
en de buitenunit. De uitvoerende installatiefirma moet het luchtscheidingsdeel aan 
de buitenkant van de buitenunit fixeren met de meegeleverde gummiband en 
tapschroeven.
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7. Onderhoud en service

7.1. Algemeen 

Voor onderhoud- en 

servicewerkzaamheden aan de koel, de 

airconditioning of de warmtepomp 

buitenunits kunnen alle 

lamellenpakketten aan de inlaat- en 

uitlaatzijde, heel gemakkelijk worden 

verwijderd met de snelsluitingen. Hier 

moet men op het gewicht letten van de 

lamellenpakketten, die tot 120 kg kunnen 

bedragen. 

Reiniging en onderhoud van 

geluidsisolerende behuizing 

• Bij verontreiniging: Gebruik een
vochtige doek: eventueel met vet en
olie oplossende wasmiddelen
(neutraal reinigingsmiddel met een
pH tussen 8 en 9).

• Gegalvaniseerde delen behandelen
met conserveringsmiddelspray.

• Behandel alle bewegende delen zoals
bv. scharnieren, snelsluitingen
regelmatig met smeermiddel.

• Afdichtingen, vooral deurrubbers
regelmatig met talk of vaseline
behandelen.

• Schade aan de folie of sporen van
corrosie onmiddellijk repareren met
Touch-up verf.

• Condenswaterbak is te reinigen.
• Iedere behuizing moet vrij zijn van

bouwstof en ander vuil .
• Iedere behuizing wordt voor

verzending in de productie grondig
gecontroleerd.

7.2. Lamellenpakketten 

De lamellenpakketten moeten worden 

gecontroleerd op stof bij grotere 

onderhoudswerkzaamheden. Indien nodig 

moeten deze zorgvuldig gereinigd worden 

met een stofzuiger. 
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Het oppervlak en de binnenkant van 
de lamellen mogen niet beschadigd 
worden om een opname van water in 
de schuimstof te voorkomen 
vanwege openingen in het 
filmoppervlak.  

Regelmatig moet het lamellenpakket 
worden gecontroleerd op vrije doorgang, 
want dit is absoluut noodzakelijk voor 
een goede luchtstroom en de functie van 
de ingebouwde koel, de airconditioning of 
de warmtepomp buitenunits te 
garanderen 

7.3. Luchtscheidingsdeel 

Het luchtscheidingsdeel moet aan de 
koel, de airconditioning of de 
warmtepomp buitenunit worden 
vastgemaakt en jaarlijks op 
verontreinigingen en beschadigingen 
worden gecontroleerd. Bladeren, papier, 
enz. moeten worden verwijderd.  

7.4. Condenswaterbak 

De condenswaterbak en afloop moeten 
worden gecontroleerd op 
verontreinigingen en worden 
schoongemaakt, in ieder geval vóór het 
verwarmingsseizoen. 
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7.9. Aarding 

Afhankelijk van de lokale 

regelgeving en de positie adviseren 
wij een aarding of een 
overeenkomstige 
bliksembeveiliging uit te voeren. 

7.10.  Test 

Na de werken aan de geluidsisolerende 
behuizing moet de verantwoordelijke 
persoon ervoor zorgen dat er geen 
mensen meer in de behuizing zijn, 
voordat het weer in gebruik wordt 
genomen. 

7.11. Ontmanteling en 

recyclage 

Metaal en kunststof onderdelen worden 

gerecycleerd, volgens de geldende 

voorschriften.

7.12. Onderhoudstabel 

Product Onderdeel 

Tätigkeit Onderhoud 
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Solflex V

Lamellen X X X 

Luchtscheidingsdeel X X X 

Condenswaterbak X X X 

Behuizing X X X 

Deuren X X 
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