Råd och tips för riktigt bra
anläggningar med stora luftkylare.

FOJAB Arkitekter

Mega Power

Fläktkonvektorer

Mega Power
– stor effekt på liten yta
I den här foldern hittar du information,
råd och tips som förenklar användandet av fläktkonvektor Mega Power.

Exempel på installationer

Användningsområde
Mega Power är en kraftfull fläktkonvektor (3–40 kW)
som passar bra där stor kyleffekt behövs i t.ex. datorrum, korskopplingsrum, kompressorrum, laboratorier
eller andra stora lokaler med speciella behov.

Godkännanden och
dokumentation
Max Lab IV, Lund

Apparaterna är godkända av Byggvarubedömningen,
CE-märkta, Euroventcertifierade och väldokumenterade med byggvarudeklaration, datablad och
instruktioner.

Beräkningsprogram
Hos LGG får du beräkningshjälp och resultatutskrifter
som ger möjlighet till optimering av apparater. Inte
minst tack vare ett stort antal batterivarianter.

Installation och service
Konstruktionen är robust och det är enkelt att byta en
fläkt om det skulle behövas. Filtret är åtkomligt från
flera håll.

Västerviks sjukhus
Huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus

”Konstruktionen är
robust och det är enkelt
att byta en fläkt om det
skulle behövas.”

Goda råd för säker drift

– Använd utloppsgivare för funktionskontroll via ModBus.

– Om möjligt, välj vertikalt utförande.
– Utrymmet över en dörr är normalt en
bra placering vid takmontering.
– Betrakta ventil med ställmotor som 		
servicepunkt och placera dem åtkomligt.
– Spara köldbärarflöde genom att be-		
gränsa returtemperatur.

– Fördela effekten på flera apparater eller
skaffa en reservmotor redan från början,
så försäkrar du dig mot oväntade drift		
stopp och kan snabbt komma igång
om oturen skulle vara framme.
– Använd LGG:s styrutrustning med uppkoppling till ModBus (inkl. ventil och 		
ställmotor).

Fläktkonvektor med
3 temperaturgivare
Returtemperatur

Utloppstemperatur

Rumstemperatur

Olika modeller

Apparaterna kan levereras i såväl horisontellt
som vertikalt utförande. Det finns även ett
sortiment av ljuddämpare och galler. Teknisk
information med mått, effekter, elscheman,
drift och skötsel m.m. finns på www.lgg.se.
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Mega Power 50/60

Till nästa kylventil

24V AC
Regulator begränsar returtemperatur på KB för att spara
flöde. Default är 18°C. Temp utblås kan användas för att
kontrollera luftkylarens funktion via ModBus.

Vid ställmotor Sauter AKM115SF32:
Y röd plint 03, G svart plint 02 G0 blå plint MM
Inställningar: On. Off. On

Elschema med utlopps- och returgivare

Tillbehör
Styrutrustning
Styrutrustningen består av regulator C222 från Produal
med LGG:s programmering, ventilerna är från TA och
Sauter, och ställmotorerna från Sauter.

Ljuddämpare
Med ljuddämpare på in- och utlopp reduceras ljudnivån
med 10 dB.
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Galler kan levereras natureloxerade eller lackerade i
valfri kulör.
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Enkelt och genialt
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