






ANVENDELSE

DID-E2 Nordic Edition er en køleplade, der er specielt tilpasset til beklædte lofter, såsom hospitaler, hotelværelser og lignende. Pladen er
tilpasset til rum med højder op til 4 m.

UDFØRELSE
DID-E2 Nordic Edition er tilpasset skandinaviske forhold. Batterierne til vandbaseret køling og opvarmning leveres i to versioner: standardkøling og kombineret
opvarmning og køling med to kredsløb. Den perforerede bundplade kan foldes ned for at rengøre batteriet. Forbindelsen til primærluft er Ø125 eller Ø160 spirokanal.
Vandtilslutningerne er Ø12 kobberrør. DID-E2 NE har en 50 mm teleskopramme til sekundærrist, og 150 mm teleskopramme til frontgitter. Det sekundære gitter er
udstyret med magneter til let adgang til inspektion og rengøring af batteriet.

FUNKTION
Aktive køleplader giver høj kølekapacitet (eller varmekapacitet) ved at levere primær luft (frisk luft) fra ventilationssystemet, og dette inducerer rumluft, der passerer
gennem et batteri. Blandet luft tilføres derefter til rummet via ventilfronten og sikrer høj komfort og lav støj. Ved at cirkulere koldt vand i et batteri, tilføres køling til rummet,
og ved at levere varmt vand, tilføres varme til rummet.

BESKRIVELSE

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING
DID-E2 Nordic Edition er produceret i galvaniseret stål, korrosionsklasse C3. Varme- og kølespiral består af kobber og aluminium,
korrosionsklasse C3. Sekundært gitter fremstilles i galvaniseret stål, lakeret i standard RAL 9003 - glans 30, korrosionsklasse C3. Frontgitter er
produceret i aluminium, lakeret i standard RAL 9003 - glans 30, korrosionsklasse C3. Kan leveres i andre farver på forespørgsel.

MONTERING

VIGTIG: Inden bafflen kan monteres i loftet, SKAL teleskoprammen til frontgitteret fjernes, og det sekundære gitter skal fjernes fra bafflen. DID-E2 NE har fire
ophængsbeslag til gevindstænger. Der anbefales at bruge slaganker eller lignende ved fastgørelse i beton. Det sekundære gitter fastgøres med fire skruer, en i hvert
hjørne. Teleskoprammen skubbes ind i bafflen fra rumsiden, indtil den hviler mod væggen. Når skærmen er fastgjort til loftet med gevindstænger, kan den sekundære
ristramme fastgøres igen til fælgen ved hjælp af fire skruer. Risten fastspændes til loftet, og skruerne strammes. Klik den sekundære rist på plads. Teleskopramme til
frontgitter fastgøres i rammens kortsider med monteringsskruer, nøglebredde 10 mm. For at åbne den sekundære rist kan du bruge en krog eller lignende.
Træk forsigtigt ned, indtil magneterne slipper. Frontgitteret monteres let i teleskoprammen. Skruer i hver kortside af den forreste gitterlås mod
riller i teleskoprammen.

Se skitser i databladet.

TEKNISKE INFORMATIONER

DID-E2 NORDIC EDITION

AKTIV KØLEBAFFEL

Tilpasset skandinaviske forhold
Højt komfortniveau på grund af lav lufthastighed i opholdsrummene.
Høj varme og kølekapacitet med lav lufthastighed og lavt lydniveau
Nedfaldsbar sekundært gitter, fastgjort med magneter
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