DK.FILTER408.101201

Installationsvejledning
Filter til GOLD SD 04/05, 08 og 12

1. Generelt
Filter til indblæsnings- eller udsugningsaggregat GOLD
SD, str. 04/05, 08 og 12, leveres altid løst til montering på
installationsstedet.
Ved bestilling af filter indgår alle nødvendige komponenter til montering:
1 filtersæt F5 eller F7
Kabelstrips
1 trykføler
2 skruer til montering af trykføler
1 mærkat, ventilator + filter, til udskiftning
4 plasttappe til mærkaten
1 hvid luftslange
1 bus-kabel
D-liste

2. Montering
Filter
Åbn aggregatets inspektionsdør. Montér D-listen, se
skitsen. Sørg for, at filterlåsen er åben (hvis ikke, skal du
trække filterlåsen imod dig). Placér filteret i filterskinnerne,
og skub filteret så langt ind som muligt.
Lås filteret ved at trykke filterlåsen ind.

Ventilatorvæg

Trykføler til filter
Den medfølgende filtertrykføler skal monteres på aggregatets gulv indvendigt i aggregatet, se skitse. Skru de medfølgende skruer i de forborede huller i aggregatets gulv.
Valgfrit indgående bus-kabel på ventilatortrykføleren
flyttes til filtertrykføleren. Når dette er gjort, kobles ventilator- og filtertrykføler sammen med det medfølgende
bus-kabel. Bus-kabler føres gennem ventilatorvæg i formonteret gennemføring.
Den medfølgende hvide luftslange tilsluttes mellem filtertrykfølers plusnippel og luftnippel under filter.
Læg kabler og slanger på en sikker måde ved brug af
kabelstrips og eksisterende kabelholdere.
Sørg for, at funktionsomskifteren på filtertrykføleren er
indstillet som beskrevet nedenfor:
GOLD SD inkl. styreenhed = 3
GOLD SD ekskl. styreenhed = 4
Aggregat med styreenhed har teksten IQnomic på mærkeskiltet.
Mærkat, filter+ventilator
På aggregatets inspektionsdør sidder der en mærkat med
et ventilatorsymbol. Denne mærkat skal skiftes ud med
den medfølgende mærkat med filter- og ventilatorsymbol.

Ventilatortrykføler

Filtertrykføler

Filterlås
Filter

D-liste

Forbehold for ændringer.

Luftnippel
under filter

Hvid slange monteres på filtertrykfølerens plusnippel
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3. Aktivering af filterovervågning
Aktivering af filterovervågning skal ske for de filtre, der
skal overvåges. Aktivering sker i GOLD-aggregatets håndterminal under installationsmenuen, se menuer til højre og
tabellen nedenfor.
Koden til installationsmenuen er 1111.
Indstillinger:
Værdi
Funktion
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Indstillingsområde
Ikke aktiv/IL/UL
IL+UL
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Fabriksindstilling
Ikke aktiv

INSTALLATION
FUNKTIONER
*FUNKTIONER*
TEMPERATUR
LUFTMÆNGDE/TRYK
FILTER
DRIFT
VARME
KØLING
FUGT
IQNOMIC PLUS

Forbehold for ændringer.

