






ANVENDELSE

Svalbard-I benyttes for vannbåren kjøling, oppvarming og ventilasjon av kontorer, butikker, undervisningslokaler m.m. baffelen er laget for å
gi høy kjøleeffekt uten trekk i oppholdssonen. Svalbard-I passer i standard himling med 600 mm modul.

Utførelse
Baffelens dysekonfigurasjon, dvs. ønsket lufttilførsel og trykk, spesifiseres ved bestilling.
Svalbard-I leveres med integrert trykkuttak for luftmengdemåling.
Fronten er nedfellbar for inspeksjon og rengjøring.
Innblåsningsvarianter: symmetrisk 50/50 eller asymmetrisk 75/25  (25/75), kan etterjusteres på byggeplass.
Anslutning luft: Svalbard-I høyde 175 mm. har spiroanslutning i ende, Ø125 mm (muffemål). Figur 1og 2.
Svalbard-I høyde 235 mm. kan også leveres med sideanslutning Ø125, plasseringsalternativer se figur 1 og 3 og under bestillingskode.
Tilkobling vann: kobberrør Ø15x1,0 mm. Standard leveranse er med vertikale rørender, se figur 1,2 eller 3 samt under bestillingskode.
Spredningsmønster kan endres fritt med Jet Split lameller i utløpsspalten.

 

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
Ramme og sarg i galvanisert stålplate. Leveres lakkert i hvit RAL 9003 - glans 30 som standard. Batterier av kobberrør med lameller i
aluminium. Justerbare lameller er produsert i plast.

INSTALLASJON

SVALBARD-I

Svalbard-I leveres med fire opphengsbraketter som festes til baffelens kortender, ved å hekte brakettene inn i firkantslissene på gavlene. Se fig 8. Man har
justeringsmulighet +/-10 mm i baffelens bredderetning, samt vertikalt vha. gjengestag. Det anbefales å benytte slaganker eller lignende ved innfesting i betong. Ved
tilkobling til horisontal vannanslutning (kobberrør Ø15/1) benytt press-, push- eller skrukoblinger. Dvs. ikke tilfør varme på rørendene ved lodding e.l, dette for å unngå
skade på o-ringen som sitter i pushkoblingen mellom kjølebatteri og rørbend, se figur 10. 

VANNVENTIL

Vannventilen skal plasseres på retur, det vil si med pilen på ventilen bort fra kjølebatteriet, og på det røret som figur 11 viser. Figurene viser

SVALBARD-I

VANNBÅREN KJØLING, OPPVARMING OG VENTILASJON

Himlingsintegrert montasje
Lengde fra 1200 til 3000
Trykk/luftmengde kan endres
Spredningsmønster kan endres
Dimensjoneringsprogram Auracool - på vår hjemmeside.

Hjem > Produkter > Kjølebafler > Integrert > Svalbard I
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enhetene fra gavl med vannanslutning.
 

TEKNISK INFORMASJON
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Tilluften føres inn via dyser som trekker med seg romluft gjennom batteriet. Effektiv sammenblanding av romluft og tilluft, dvs.
induksjon, minsker faren for trekk i oppholdssonen. Når Svalbard-I skal varme opp et lokale, benyttes samme teknikk for tilføring av varme
langs tak. Romluften suges inn i perforeringen på baffelens underside slik at tilsmussing av taket unngås.

Hjem > Produkter > Kjølebafler > Integrert > Svalbard I

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/kj%25C3%25B8lebafler-2e8e0dd57387f94d
https://www.trox.no/kj%25C3%25B8lebafler/integrert-eb39475eeb0efea3
https://www.trox.no/integrert/svalbard-i-56fb10fd129aec97
file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-norge-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa

	SVALBARD-I
	VANNBÅREN KJØLING, OPPVARMING OG VENTILASJON
	ANVENDELSE
	BESKRIVELSE
	INSTALLASJON
	SVALBARD-I
	VANNVENTIL

	TEKNISK INFORMASJON

