






ANVÄNDNING

Svalbard-I används för vattenburen kyla, värme vid ventilering av kontor, butiker, undervisningslokaler m.m. Baffeln är tillverkad för att ge en hög kyleffekt, och en hög
induktionsgrad som säkerställer en dragfri miljö i vistelsezonen. Svalbard-I passar utmärkt för att integrera i ett undertak med 600 mm bärverksprofil.

Utförande

Baffelns dyskonfiguration, dvs. önskad lufttillförsel och tryck,

specificeras vid beställning. 
Svalbard-I levereras med integrerat tryckuttag för mätning av luftmängden. 

Fronten är nedfällbar för inspektion och rengöring..
Inblåsningsvarianter: Symmetrisk 50/50 eller asymmetrisk 75/25 (25/75), kan efterjusteras på arbetsplatsen.

Anslutning luft: Svalbard-I höjd 175 mm har kanalanslutning i änden, Ø125 mm (muffmåt). Bild 1 och 2. Svalbard-I höjd 235 mm kan också levereras med
sidoanslutning Ø125, för olika placeringsalternativ se bild 1 och 3 under beställingskod.

Tillkoppling vatten: kopparrör Ø15x1,0 mm. Standard med vertikala rörändar, se bild 1, 2 eller 3 samt under beställningskod. Spridningsmönstret kan ändras
manuellt med Jet Split lameller i utlopps-spalten.

 

BESKRIVNING

Material och ytbehandling

Höljet är producerat i galvaniserad plåt som i standardutförande är vitlackerad i RAL 9003 - glans 30. Batterierna är tillverkade av kopparör med lammeller tillverkade i
aluminium. Våra justerbara JetSplit-lameller är producerade av plast.

MONTERING

Svalbard-I levereras med fyra upphängningsfästen som fästs på baffelns kortsidor, genom att häkta fast fästena på listen på baffelns gavlar. Man har justeringsmöjlighet
+/-10 mm i baffelns breddriktning, samt vertikalt med hjälp av gängstång. Det rekommenderas att använda slagankare eller liknande vid infästning i betong. Vid
tillkoppling till horisontell vattenanslutning (koppararrör Ø15/1) använd press-, push- eller skruvkopplingar. Dvs. tillför inte värme på rörändarna vid lödning detta för att
undvika att skada o-ringen som sitter i push-kopplingen mellan kylbatteriet och röränden.

SVALBARD-I

För montage integrerade i undertak
Längd från 1200 mm till 3000 mm
Tryck/luftmängd kan ändras manuellt
Spridningsmönster kan ändras manuellt
Dimensioneringsprogram Auracool - I, finns på vår hemsida.

Hemsida > Produkter > Kylbafflar > Integrerade i undertak > Svalbard I
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Montering, vattenventil
Vattenventilen skall placeras på vattenreturen, det vill säga med pilen på ventilen bort från kylbatteriet, och på det röret som bild 11 i produktbladet visar. Figuren visar
enheten från gaveln med vattenanslutning.

 

TEKNISK INFORMATION
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