






ANVENDELSE

DID-E2 Nordic Edition er en kjølebaffel spesielt tilpasset for nedforede himlinger, som sykehus, hotellrom og lignende. Baflen er tilpasset for rom med høyder opptil 4 m

UTFØRELSE

DID-E2 Nordic Edition er tilpasset skandinaviske forhold. Batteriene for vannbåren kjøling og oppvarming leveres i to utførelser, standard kjøling, og kombinert varme og
kjøling med to kretser. Den perforerte underplaten er nedfellbar for rengjøring av batteriet. Anslutningen for primærluft er Ø125 eller Ø160 spirokanal.
Vannanslutningene er Ø12 kobberrør. DID-E2 NE har teleskopramme på 50 mm. for sekundær rist, og 150 mm. teleskopramme for front rist. Sekundær risten sitter
montert med magneter for enkel tilgang til inspeksjon og rengjøring av batteriet. 

FUNKSJON

Aktive kjølebafler yter høy kjøleevne (eller varmeevne) ved at primærluft (frisk luft) tilføres fra ventilasjonssystemet, og denne induserer romluft som passerer gjennom et
batteri. Den blandede luften tilføres så rommet via ventilfronten og sikrer høy komfort og lav støy. Ved å sirkulere kaldt vann i batteri blir kjøling tilført rommet, og ved
tilførsel av varmt vann blir varme tilført rommet.

BESKRIVELSE

DID-E2 Nordic Edition er produsert i galvanisert stål, korrosjonsklasse C3. Varme/kjølebatteri består av kopper og aluminium,
korrosjonsklasse C3. Sekundær rist er produsert i galvanisert stål, lakkert i standard RAL 9003, glans 30, korrosjonsklasse C3. Front rist er
produsert i aluminium, lakkert i standard RAL 9003, glans 30, korrosjonsklasse C3. Andre farger på forespørsel.

INSTALLASJON

VIKTIG. Før baffelen kan monteres i taket, MÅ teleskopramme for front rist tas ut, og sekundær rist demonteres fra baffelen. 
DID-E2 NE har fire opphengsbraketter for gjengestag. Det anbefales å benytte slaganker eller lignende ved innfesting i betong. Sekundær rist
festes ved hjelp av fire skruer, en i hvert hjørne. 
Teleskopramme skyves inn i baffelen fra romside til den ligger inntil veggen. Når baffelen er sikret i taket med gjengestag, kan ramme for sekundær rist
festes igjen til sargen ved hjelp av fire skruer. Risten klemmes opp mot undertak, og skruene strammes til. Klikk sekundær rist på plass.
Teleskopramme for front rist festes i rammens kortsider med montasjeskruer, nøkkelvidde 10 mm.

TEKNISK INFORMASJON

DID-E2 NORDIC EDITION

AKTIV KJØLEBAFFEL

• Tilpasset skandinaviske forhold
• Høyt komfortnivå på grunn av lav lufthastighet i oppholdssonen
• Høy varme og kjølekapasitet med lav lufthastighet og lavt lydnivå 
• Nedfellbar sekundær rist, festet med magneter
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