






ANVENDELSE

Svalbard-F Comfort bruges til ventilation, vandbaseret køling og opvarmning af kontorer, mødelokaler, undervisningslokaler mv. Kølepladen er
designet til at levere høj køle- og varmeeffekt uden træk i rummene. Svalbard-F Comfort er tilpasset til synlig montering.

Udførelse

Svalbard-F Comfort har et indbygget VAV-spjæld og justerbare dysere, der hvert styres af sin egen motor.
Reguleringen finder sted i en regulator, som er placeret bag frontpladen.
Batterierne til vandbaseret køling og opvarmning fås i tre versioner: standardkøling, højkapacitetskøling og kombineret opvarmning og køling med to kredsløb.
Den perforerede frontplade er foldbar til rengøring af batterier, og let adgang til controlleren.
Tilslutningen til primærluft er Ø125 spirokanal og vandtilslutningerne er Ø15 kobberrør.
I udstødningsslidserne er der justerbare lameller, Jet Split, som giver mulighed for at ændre spredningsmønsteret, hvis dette ønskes.
Blinddæksel kan leveres til vægmontering.

Funktion

Svalbard-F Comfort har integreret et trykuafhængigt VAV-spjæld, der regulerer den primære luftstrøm til det ønskede, samt justerbare dysere med motorstyring.
VAV-spjældet og dyserne styres af en regulator integreret i Svalbard-F Comfort.
Regulatoren sikrer, at luftmængden er i overensstemmelse med sætpunktet fra rumregulatoren eller SD -systemet, og justerer samtidig dyseområdet, så
dysehastigheden er konstant, uanset hvor stor den primære luftmængde leveres.
Regulatoren har analog kommunikation og Modbus RTU -kommunikation.
Den primære luft der tilføres via dyserne, inducerer rumluft, der trækkes gennem batteriet. 
Rumluften afkøles eller opvarmes i batteriet, og leveres til rummet sammen med den primære luft.

Til service og indstilling af luftmængder osv. Bruges TROX-ECA-appen, som kommunikerer trådløst med enheden via Bluetooth. Svalbard-F
Comfort kan tilsluttes TROX X-AIRCONTROL med et RJ12-kabel, og kommunikerer derefter med rumstyringssystemet via Modbus.. Information
om X-AIRCONTROL er tilgængelig her.

BESKRIVELSE

Materialer og overfladebehandling

Svalbard-F Comfort er produceret i galvaniseret stål, og er lakeret i RAL 9003 - glans 30. Målekrydset er i aluminium, slanger, nipler og motorhus er i plast. Batteriet
består af kobberrør og lameller i aluminium. Tilslutningen til primærluft er forsynet med EPDM -gummipakning.

INSTALLATION

Svalbard-F Comfort

Svalbard-F Comfort leveres med ophængsmuligheder øverst på baflen. Dæksler på hver side fjernes for let adgang til beslag og inspektionslem. Du har mulighed for at

SVALBARD-F COMFORT

KØLEBAFFEL MED INTEGRERET VAV-FUNKTION

Til synlig montering
Længde fra 1200 mm til 2400 mm
Integreret trykuafhængig VAV-løsning
Integreret regulator sikre konstant induktionsfaktor
App med Bluetooth-kommunikation til indstilling og service
Dimensionering og simulering i AURASIM
VDI 6022 certificeret

dk > Produkter > LUFT-VAND > Aktive kølebafler > Svalbard-F Comfort

https://www.trox.dk/styring/x-aircontrol-3b04ff94c25838e7
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/svalbard-f-comfort-44122f5f6dd009cf


justere +/- 25 mm i bafflens længderetning, såvel som lodret ved hjælp af gevindstang. Det anbefales at bruge slaganker eller lignende ved fastgørelse i beton.

Vandventil

Kølebatterierne i Svalbard-F Comfort er ikke retningsbestemte, så tur/retur kan tilsluttes efter eget ønske.

TEKNISKE INFORMATIONER
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