






ANVÄNDNING

Svalbard-F 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-F är konstruerad för att monteras frihängande.

Utførelse

Baffelns dyskonfiguration, dvs. önskad lufttillförsel och tryck, specifiseras vid beställning. Svalbard-F levereras med integrerat tryckuttak för mätning av
luftmängden. Fronten är nedfällbar för inspektion och rengöring. Svalbard-F levereras i längderna 1200, 1800, 2400 och 3000 mm. Inblåsningsvarianter:
symmetrisk 50/50 eller asymmetrisk 75/25 (25/75), kan efterjusteres på plats.

Luftanslutningen i gaveln är Ø125 mm (muffmått). 
Tillkoppling vatten, Cu Ø15x1,0 mm..
Spridningsbilden kan ändras fritt med Jet Split lamellerna i utloppsspalten.
Förlängningsdel kan medlevereras för placering mot vägg.

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-F levereras med en montageplåt som fästs mot taket, se bild 7. Detaljerad montageanvisning kan laddas ner från vår hemsida: trox.se

Vid tillkoppling av vattenanslutningarna (kopparrör Ø15/1) används 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, se bild 6 och 7.

SVALBARD-F

Frihängande montage
Längd från 1200 till 3000
Tryck/luftmängd kan ändras manuellt
Spridningsmönster kan ändras manuellt
Dimensioneringsprogram Auracool - F finns på vår hemsida.

Hemsida > Produkter > Kylbafflar > Frihängande > Svalbard-F

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/se/produkter-313e863b9846aa23
https://www.trox.no/se/produkter/kylbafflar-ae0a68910f471b0d
https://www.trox.no/se/kylbafflar/frihaengande-77f7f5f2ce5f767a
https://www.trox.no/se/frihaengande/svalbard-f-37ffe32177a1fb77
file:///se
https://www.trox.no/se/kontakt-6635c0c7124b1ce6
https://www.trox.no/se/imprint-4dc0dba9ffc0de44
https://www.trox.no/se/side-services/leverans--och-betalningsvilk%25C3%25A5r-trox-auranor-norge-as-6a08df173c409042
https://www.trox.no/se/our-privacy-policy-7a52c09dba061a4f
https://www.trox.no/se/disclaimer-d1951b0db7e4e281


TEKNISK INFORMATION

Tilluft tillförs via justerbara dysor som säkerställer att luften som blåses in håller sig längs taket med ett fläktformat spridningsmönster. En sådan teknik maximerar
tillförseleffekten genom att ge en större area för inblandning av tilluft och rumsluft. En effektiv inblandning av tilluft och rumsluft, dvs. induktion, minimerar risken för
drag i vistelsezonen. Svalbard-F-bafflar som är tänkta att endast användas för att tillföra värme använder samma teknik för effektiv tillförsel av värme längs taket.
Sekundärluften sugs in i perforeringen på baffelns undersida med ett resultat som innebär att nedsmutsning av taket undviks..
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