






ANVÄNDNING

DID-E2 Nordic Edition är en kylbaffel speciellt anpassad för nedfällt montage, som sjukhus, hotellrum och liknande. Baffeln är anpassad för rum med
takhöjd upp till 4m.

UTFÖRANDE

DID-E2 Nordic Edition är anpassad efter scandinaviska förhållanden. Batteriet för vattenburen kylning och uppvärmning levereras i två utföranden,
standard kylning, och kombinerad värme och kylning med två kretsar. Den perforerade underplåten är nedfällbar för rengöring av
batteriet. Anslutningen för primärluft är Ø 125 eller Ø 160 spirokanal. Vattenanslutningen är Ø 12 kopparrör. DID-E2 NE har teleskopsram
på 50mm för sekundära gallret och 150mm teleskopsram för frontgallret. Sekundär gallret sitter monterat med magneter för enkel tillgång
till inspektion och rengöring av batteriet.

FUNKTION

Aktiv kylbaffel ger en hög kyleffekt (eller värmeeffekt) genom att primärluft (frisk luft) tillförs från ventilationssystemet, och detta inducerar rumsluft som
passerar genom ett batteri. Blandluften går via ventilfronten och säkerställer hög komfort och lågt ljud. Genom att cirkulera kallvatten i batteriet
tillför man kyla i rummet och när varmvatten tillförs så tillför man värme i rummet.

BESKRIVNING

DID-E2 Nordic Edition är producerad i galvaniserat stål, korrosionsklass C3. Värme/kylbatteri består av koppar och aluminium, korrosionsklass C3.
Sekundär gallret är producerat i galvaniserat stål, lackerat i standard RAL 9003, glans 30, korrosionsklass C3. Front galler är producerat i
aluminium, lackerat standard RAL 9003, glans 30, korrosionsklass C3. Andra kulörer på förfrågan.

MONTERING

VIKTIGT. Innan baffeln monteras i taket, måste teleskopsramen för frontgallret tas ut, och sekundär gallret monteras bort från baffeln.
DID-E2 NE har fyra upphängningsfästen för gängstänger. Det rekommenderas att slagankare används eller liknande vid infästning i betong. Sekundärgaller fästs
med fyra skruvar, en i varje hörn. Teleskopramen skjuts in i baffeln från rumssidan tills den ligger tätt mot väggen.
När baffeln är fastsatt i taket med en gängstänger kan ramen för sekundärgallret fästas tillbaka i höljet med fyra skruvar. Tryck upp gallret mot
undertaket och dra åt skruvarna. Sekundära gallret klickas på plats. Teleskopram för frontgaller fästs på kortsidorna av ramen med
monteringsskruv.

TEKNISK INFORMATION

DID-E2 NORDIC EDITION 

AKTIV KYLBAFFEL

Anpassad för scandinaviska förhållanden

Högt komfortnivå tack vare låg luftflöde ivistelsezonen.

Hög värme och kylkapacitet med lågt luftflödeoch låg ljudnivå.

Nedfällbart galler, fäst med magneter
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