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Niets uit dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant worden vermenigvuldigd en/of via druk, microfilm, 
elektronische media of enige andere vorm openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook voor de bijbehorende diagrammen en/of schema’s.

Animo behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment onderdelen te veranderen zonder voorafgaande of directe 
kennisgeving aan de consument. De inhoud van deze handleiding kan ook zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 
Deze handleiding geldt voor het standaardmodel van het apparaat. Animo stelt zich dus niet aansprakelijk voor mogelijke schade 
voortvloeiende uit specificaties die afwijken van het standaardmodel van het aan u geleverde apparaat.

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in 
dit document of voor de gevolgen van deze fouten.

2020/04 Rev. 3.0

WWKgD40

2



inhouDsopgave

 Copyright ............................................................................................. 2 

 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen voor gevaren  ................... 4 

 Gebruiksaanwijzing  ............................................................................ 4 

 Installeren  ........................................................................................... 4 

 Gebruik  ............................................................................................... 5 

 Onderhoud en verhlepen van storingen  ............................................. 5 

 Apparaat en het milieu  ....................................................................... 5 

 Vervangen van het apparaat  .............................................................. 5 

 Technische gegevens  ......................................................................... 6 

 Aansluitpunten automaten / Electro technische schema’s  ................. 7

 

2020/04 Rev. 3.0

WWKgD40

3 NL



garantiebepalingen

De voor dit apparaat van toepassing zijnde garantiebepalingen maken deel uit van de algemene 
leveringsvoorwaarden.

veiligheiDsinstruCties en WaarsChuWingen voor gevaren

Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. 
Door ondeskundig gebruik kunnen personen letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. 
Voordat het apparaat veilig in gebruik genomen wordt moeten de volgendewaarschuwingen en veilig-
heidsinstructies in acht worden genomen:

gebruiksaanwijzing 
Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. 
Dit is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee schade aan het apparaat. 
Houdt u aan de volgorde van de te verrichten handelingen. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd in de nabijheid van het apparaat.

installeren
       let op! Vervoer van het apparaat moet altijd rechtstandig plaatsvinden. Wanneer dit niet 

 gebeurd is, dient de koelunit 24uur rechtstandig te rusten om de olie weer op de juiste plaats in   
 de compressor te krijgen. Indien voorstaande niet in acht wordt genomen vervalt de garantie en   
 zal ontstane schade aan de compressor derhalve niet vergoed worden. 
1. Neem bij het installeren altijd de plaatselijk geldende regels in acht, en gebruik goedgekeurde  
 materialen en onderdelen.  
2. Controleer of het apparaat onbeschadigd en compleet is. De inhoud van de verpakking bestaat   
 uit: koeler en handleiding. 
3. Zet de koeler op de plek en stel deze met behulp van de stelpoten waterpas. 
4. Laat aan de voor- en achterzijde van de koeler voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie. 
 let op! Plaats de koeler niet in een geheel gesloten kastruimte. 
5. Bij plaatsing in een kastruimte zorgen voor een aan- en afvoerrooster (opening) van elk 200cm².  
6. Plaats bij voorkeur de condensor (luchtaanzuig van de koeler) voor de opening in de kast zodat 
 de koeler koele lucht kan aanzuigen (zie fig 5, blz. 7). Gebruik hierbij een afdichtingsrubber om   
 recirculatie van de warme lucht te voorkomen. De ventilator van de koeler blaast dan de  
 warmelucht in de kast die dan kan ontsnappen door een opening, bij voorkeur, bovenin de kast.   
 De koeler kan nu verder aangesloten worden op de meegeleverde PE slangen en koppelingen. 
 let op! Voordat de stroomvoorziening aan te sluiten, dient het apparaat 24h in rust te zijn. 
7. Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos met randaarde. 
8. Wij adviseren de toevoerleiding van het ANIMO koffieapparaat te voorzien van een kraan met   
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 een keerklep en een waterslot te plaatsen. 
9. Sluit het Anmo koffieapparaat weer aan op de koudwaterleiding en draai de watertoevoer open 
en ontlucht de koeler d.m.v. het afnemen van enkel koudwaterrecept op het display van uw Animo kof-
fie apparaat. 
10. Er blijft altijd water in het koelsysteem achter, plaats het apparaat daarom nooit in een ruimte   
 waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen. 
11. Bij het opnieuw plaatsen van het apparaat moet opnieuw hoofdstuk “Installatie” worden gevolgd. 

gebruik 
let op! Bij gebruik als drinkwaterkoeler is het raadzaam om bij ingebruikname of 

na lange stilstandtijd het apparaat even door te spoelen. 
Na installatie zal het apparaat koelen totdat de ingestelde temperatuur bereikt is. 
Affabriek is deze ingesteld op ca.5ºC. De thermostaat bevindt zich in de koeler.

onderhoud en verhelpen van storingen
1. Achterstallig onderhoud aan het koelsysteem kan leiden tot hoge reparatiekosten en kan   
 aanspraken op garantie doen vervallen.

2. let op! Bij onderhoud dient de koeler altijd spanningsloos gemaakt te worden. 
3. Blijf met onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat. 
4. Laat alle reparaties uitvoeren door een daartoe opgeleide, bevoegde servicetechnicus.

5. let op! De luchtgekoelde condensor dient ca.elke 2 maanden schoongemaakt te worden,  
 afhankelijk van de mate van vervuiling. Dit kan met perslucht dan wel met een zachte borstel en/ 
 of stofzuiger. Beschadig hierbij de aluminium lamellen niet.

6. Gebruik voor het reinigen van de mantel bijvoorkeur een licht vochtige doek. 
7. let op! Indien het netsnoer is beschadigd, dient deze te worden vervangen door de 
 fabrikant, de service dienst of door een erkend en gekwalificeerd persoon”. Het bestellen van   
 onderdelen dient te geschieden o.v.v. model - en serienummer. 
8. Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk   
 worden gesteld voor schade welke daar eventueel het gevolg van is.

 
apparaten en het milieu

vervangen van het apparaat
Geen enkel apparaat heeft het eeuwige leven. In het geval dat u het apparaat wilt vervangen, wordt 
dit meestal in overleg met uw dealer terug genomen. Zo niet, informeer dan bij uw gemeente naar de 
mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal. De zich in het apparaat bevindende onderdelen 
behoren tot elektrisch en elektronisch afval. De metalen behuizing is van gegalvaniseerdplaatstaal en 
kan geheel worden ontmanteld.
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 teChnisChe gegevens 
Afmetingen : .................................................290x270x390mm bxdxh 
Massa :  .........................................................21 kg 
Koudemiddel :...............................................R134a 165gr 
Voeding :.......................................................230Volt - 50Hz. 
Elektrisch vermogen : ...................................160Watt 
Cap. gekoeld water (10K) : ...........................25l/u 
Omgevingstemperatuur : ..............................max. 32 ºC 
Waterdruk : ...................................................max. 800 kPa (8 bar) 
Installatietype :..............................................Directe expansie 
Ontwerpdruk : ...............................................16 bar 
Afpersdruk : ..................................................18 bar 
Ontwerptemp. : .............................................100 °C

Wij verklaren dat koelertype WWKGD40 voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen: 
2006/42/EG Machine Richtlijn 
2014/68/EG Richtlijn Drukapparatuur 
2014/30/EG EMC richtlijn

En verklaren voorts dat de volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast: 
EN IEC 60204-1 (2006) + A1 + C11 
EN 378-2 (2016) 
 
Het samenstel valt in PED conformiteitmodule: art.4 lid3 (SEP) 
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