Kyl AMA PTD.52

Fläktkonvektorer för kanalmontage

UTC

4-50 kW

SKÖTSELFÖRESKRIFTER
Rengöring av aggregatet
Spruta ej på vatten då detta kan ge upphov till en
elektrisk stöt eller att aggregatet förstörs. Använd ej
starka rengöringsmedel, skurmedel eller för varmt vatten.
För rengöring användes en mjuk trasa .

Vi rekommenderar att aggregatet körs med full hastighet under några timmar efter installation
eller efter ett långt driftuppehåll. Om möjligt undvik drift vid städning eller då ingen vistas i lokalen.
Fläktmotor: Elmotorn och fläkten har permanentsmorda lager och behöver därför inte smörjas.
UTC 60 & 70 kräver ett min. tryckfall på 60 Pa.
Värmeväxlarbatteri: Värmeväxlaren måste hållas i god kondition för att kunna upprätthålla
föreskrivna prestanda. Kontrollera regelbundet att inget hindrar luftströmmen runt batteriets
flänsar och rengör vid behov. Var försiktig vid rengöring så att batteriets flänsar inte skadas.
Kondensvattendränering: Vid kyldrift måste kondensvatten dräneringen kontrolleras
regelbundet. Kontrollera också att inte smuts samlats i droppskärmen. Eventuell smuts kan
förhindra avrinning och därmed förorsaka översvämning av kondensvattnet.
Luftfilter: På aggregatets undersida
finns ett filter som renar luften. Filtret
går lätt att demontera genom att de två
skruvar som finns vid filtrets ledskenor
borttages. Filtret måste rengöras varje
månad eller oftare om aggregatet är
monterat i en dammig lokal.
För rengöring används en borste eller
företrädesvis en dammsugare.
Om filtret behöver bytas, använd endast
originalfilter. Filtret måste vara monterat
innan aggregatet återstartas.

Felsökning
Vid för lågt luftflöde kontrollera att:
• Fel hastighet ej är inställd på panelen: välj rätt hastighet på kontrollpanelen
• Filtret är smutsigt eller att luftintag eller luftutsläpp är blockerade: rengör luftfiltret
• Hinder för luftintag eller luftutsläpp: avlägsna hindret
Elmotorn fungerar inte, kontrollera att:
• El-strömmen är tillslagen
• Brytarna på manöverpanelen är i rätt läge
• Inget främmande föremål hindrar fläkten att rotera
Anläggningen kyler/värmer inte som den skall, kontrollera att:
• Filtret och värmeväxlbatteriet är rena samt att ingen luft finns i rörsystemet
• Installationen är rätt injusterad
• Ky/lVärme-systemet fungerar
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