
ANVENDELSE

Anvendelse

Aktiv kølebaffel type DID614 til integration i forskellige loftsystemer, til loftshøjder op til 4,20 m.
Specielt velegnet til lofter med afstand 600 eller 625
2-rørs eller 4-rørs varme- og køleflade muliggør gode komfortniveauer med lav lufthastighed
Energieffektiv løsning, da vand bruges som et medium til opvarmning og køling
JetSplit giver mulighed for manuel justering af luftstrømmen
Stort kontrolområde på grund af justerbar dysekonfiguration (valgfri)

Specielle funktioner

Fire-vejs luftudstødning
Horisontal opvarmning- og køleflade som et 2- eller 4-rørssystem
Vandtilslutning Ø12 mm kobberrør eller tilslutning med 1/2" udvendigt gevind eller 1/2" indvendigt gevind
Justerbar dysekonfiguration til stort luftstrømsområde

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

DID614 NORDIC EDITION

AKTIV FIREVEJS KØLEBAFFEL MED HORISONTAL
VARME- OG KØLEFLADE, EGNET TIL LOFTER MED
GRIDAFSTAND 600 ELLER 625

Aktiv kølebaffel til opvarming og køling, med 2-rørs eller 4-rørs varme-
og køleflade, til integration i ulige loftssystemer.

Til taghøjder op til 4,20 m
Høj varme og kølekapacitet med lav lufthastighed og lavt
lydniveau
Højt komfortniveau på grund af lav lufthastighed i opholdsrummene
Fem dysevarianter, inkluderet en variant med dobbelt justerbare dyser til
optimal induktion
Aftagelig front, fastgøres med magneter

Tillægsudstyr og tilbehør

Reguleringsudstyr

dk > Produkter > LUFT-VAND > Aktive kølebafler > DID614

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/luft-vand-6ae382728510c3c5
https://www.trox.dk/luft-vand/aktive-k%25C3%25B8lebafler-1808de01f0fc9680
https://www.trox.dk/aktive-k%25C3%25B8lebafler/did614-ab2ca0ccbcc8f589


BESKRIVELSE

Konstruktion

Standard lakeret RAL 9003, glans 30
SL: Speciallak

Tillæg

Reguleringsudstyr

Nyttig tilbehør

Ventiler, regulatorer og aktuatorer

Konstruktionskarakteristika

Stik-tilkoblingen er velegnet til cirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
Aftagelig front, fastgjort med magneter, sikret med sikkerhedskæde
4 ophængspunkter til installation på stedet
Fem dysevarianter til optimeret induktion

Materialer og overflader

Kabinet, studs, dyseplade og front er lavet af stål
Varme- og køleflade med kobberrør og aluminiumslister
Frilagte overflader er pulverlakeret med RAL 9003 glans 30
JetSplit lameller lavet af polypropylen, UL 94, flammehæmmende (V0)

TEKNISKE INFORMATIONER

JetSplit til styring af luftstrømmen

JetSplit til styring af luftstrømmen. Ønskes høj kølekapacitet i et meget lille rum med aktive kølebafler, kan JetSplit-lamellerne justeres, så den acceptable
lufthastighed i opholdsrummet ikke overskrides. Luftstrømmen af hver aktiv køleplade fordeles og spredes i overensstemmelse med
rummets geometri. Hvis rummets anvendelsesområde ændres, kan luftfordelingen optimeres ved at justere JetSplit-lamellerne
derefter.

Det er muligt at justere flere sæt JetSplit klinger på samme tid

Til finjustering kan sættene af JetSplit-blade adskilles fra hinanden

For at justere et sæt JetSplit-lameller skal du bruge begge hænder til at flytte de to yderste knive på sættet efter behov
Den maksimalt mulige justering er 45° til højre eller venstre i trin på 15°
JetSplit-lamellerne er fabriksindstillet til lige luftstrøm

Hvis luftstrømmen ikke er lige, vil kapaciteten på vandsiden blive lidt påvirket. JetSplit lameller sat til 45° kan resultere i et tab på op
til 5%.





Aktive kølebafler af Type DID614, med firevejs luftindblæsning og høj termisk effekt, til luft-vand-systemer. Til montering flugt med loftet og
til rum med loftshøjde på op til 4,20 m. Enhederne består af en ramme med ophængningspunkter, en studs, en dyseplade og en horisontal
varme- og køleflade. Fem dysevarianter for optimeret induktion.

Specielle funktioner

Fire-vejs luftudstødning
Horisontal opvarmning- og køleflade som et 2- eller 4-rørssystem
Vandtilslutning Ø12 mm kobberrør eller tilslutning med 1/2" udvendigt gevind eller 1/2" indvendigt gevind

Materialer og overflader

Kabinet, studs, dyseplade og front er lavet af stål.
Varme- og køleflade med kobberrør og aluminiumslister.
Frilagte overflader er pulverlakeret med RAL 9003 glans 30.
JetSplit lameller lavet af polypropylen, UL 94, flammehæmmende (V0)

Konstruktion

Standard lakeret RAL 9003, glans 30
SL: Speciallak

Teknisk data

Nominel længde: 600, 1200 mm
Længde: 593, 598, 618, 623 mm eller 1193, 1198, 1243, 1248 mm
Højde: 230/245 mm
Bredde: 593, 518, 618, 623 mm
Primær lufttilslutning, diameter: 125/160 mm
Maksimale driftstryk: 10 bar
Maksimale driftstemperatur: 75 C

Vandtilslutning

For placeringen af vandtilslutningen, se datablad
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