






ANVENDELSE

Svalbard-F Comfort benyttes til ventilasjon, vannbåren kjøling og oppvarming av kontorer, møterom, undervisningslokaler m.m. Kjølebaffelen er
laget for å gi høy kjøle- og varmeeffekt uten trekk i oppholdssonen. Svalbard-F Comfort er tilpasset for åpen montasje mot himling, eller dekke.

Utførelse

Svalbard-F Comfort har innebygget VAV-spjeld og justerbare dyser som styres av hver sin motor.  
Reguleringen skjer i en regulator som er plassert bak frontplaten. 
Batteriene for vannbåren kjøling og oppvarming leveres i tre utførelser, standard kjøling, høykapasitet kjøling og kombinert varme og
kjøling med to kretser. 
Den perforerte frontplaten er nedfellbar for rengjøring av batteri og enkel tilkomst til regulatoren. 
Anslutningen for primærluft er for Ø125 spirokanal og vannanslutningene er Ø15 kobberrør.
I utblåsingsspaltene er det justerbare lameller, Jet Split, som gir mulighet for å endre spredningsmønsteret hvis ønskelig.
Blinddeksel kan leveres for tilpasning mot vegg.

Funksjon

Svalbard-F Comfort har integrert et trykkuavhengig VAV-spjeld som regulerer primærluftmengden til ønsket settpunkt, samt justerbare dyser med motorstyring.
VAV-spjeldet og dysene styres av en regulator som er integrert i Svalbard-F Comfort. 
Regulatoren påser at luftmengden er i henhold til settpunktet fra romregulatoren eller SD-anlegget, og justerer samtidig dysearealet slik at
dysehastigheten er konstant, uavhengig av hvor stor primærluftmengde som blir tilført. 
Regulatoren har analog kommunikasjon og Modbus RTU kommunikasjon. 
Primærluften som tilføres via dysene induserer romluft som trekkes med igjennom batteriet. 
Romluften kjøles eller varmes i batteriet og tilføres rommet sammen med primærluften.

For service og innstilling av luftmengder osv. benyttes appen TROX-ECA som kommuniserer trådløst med enheten via Bluetooth. Svalbard-F
Comfort kan kobles til TROX X-AIRCONTROL med en RJ12-kabel, og kommuniserer da med romkontrollsystemet via Modbus. Informasjon om
X-AIRCONTROL er tilgjengelig her.

BESKRIVELSE

Materialer og overflatebehandling

Svalbard-F Comfort er utført i galvanisert stål og er lakkert i RAL 9003-glans 30. Målekrysset er i aluminium, slanger, nipler og motorkapsling er i plast. Batteriet består av
kobberrør og lameller i aluminium. Anslutningen for primærluft er påmontert EPDM gummipakning.

INSTALLASJON

SVALBARD-F COMFORT

KJØLEBAFFEL MED INTEGRERT VAV-FUNKSJON

For åpen montasje
Lengde fra 1200 mm til 2400 mm
Trykkuavhengig VAV-løsning integrert
Integrert regulator sikrer konstant induksjonsfaktor
App med bluetooth-kommunikasjon for Innstilling og service
Dimensjonering og simulering i AURASIM
VDI 6022 sertifisert

Hemsida > Produkter > Kylbafflar > Frihängande > Svalbard-F Comfort

https://www.trox.no/se/styrsystem/x-aircontrol-99c5cab5d6a182bf?locale=se
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-comfort-f786c693e594c287


Svalbard-F Comfort

Svalbard-F Comfort leveres med opphengsmuligheter i toppen av baffelen. Deksler på hver side fjernes for enkel tilgang til braketter og inspeksjonsluke.
Man har justeringsmulighet +/- 25mm i baffelens lengderetning, samt vertikalt vha. gjengestag. Det anbefales å benytte slaganker eller lignende
ved innfesting i betong.

Vannventil

Kjølebatteriene i Svalbard-F Comfort er ikke retningsbestemt så tur/retur kan kobles etter eget ønske.

TEKNISK INFORMATION
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