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1. Yleistä
Kiertoilmaosa on saatavana GOLD/SILVER C RX, PX ja CX 
–kokoon 011 ja sitä suurempiin koneisiin. Kiertoilmaosa 
on saatavana GOLD/SILVER C RX/PX:n kokoihin 004-008 
jaetussa versiossa. 

Kiertoilmaosaa käytetään kahdessa eri käyttötilassa.

1. Huoneilman kierrätykseen ilman ulkoilman lisäystä.

GOLD: Käytetään jaksottaisen yölämmityksen ja Morning 
Boost -toimintojen yhteydessä. Kun nämä toiminnot ovat 
aktiivisia, kiertoilmapelti on täysin auki. Normaalikäytössä 
kiertoilmapelti on täysin kiinni.

2. Ulkoilman ja huoneilman sekoittamiseen raitisilmatar-
peen perusteella.

GOLD: Käytetään ReCO2 -toiminnon yhteydessä. Kiertoil-
mapelti liikkuu portaattomasti täysin avoimen ja täysin 
suljetun asennon välillä.

Katso tarkemmat tiedot GOLD asennustason ohjekirjasta.

Asennus kiertoilmaosa TCBR, versio F                           
GOLD/SILVER C koko 004-120
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Tuloilma

Lämmönsiirrinosa Kiertoilmaosa

Kiertoilmaosan yläosa (225 kg) nostetaan alaosan (355 kg) päälle. Tämä 

voidaan tehdä trukilla, nosturilla jne. Varmista, että peltitoimilaite ja 

yläosan tarkastusluukku ovat samalla puolella.

Tarkastusluukku pelti-

toimilaitteelle

GOLD: Tarkastuspuolen 

peitelevy kiinnitetään 

kahdella mukana toi-

mitetulla M5-ruuvilla. 

Mukana toimitetut 

muovitulpat painetaan 

ruuvinreikiin.

GOLD: Takapuolen peite-

levy kiinnitetään kahdella 

mukana toimitetulla pelti-

ruuvilla. 

GOLD/SILVER C 100-120

Kiinnitä yläosa alaosaan. Käytä 

mukana toimitettuja ruuveja ja 

esiasennettuja niittimuttereita, 6 

kummallakin puolella eli yhteensä 12.

2. Asennus
1. Kiertoilmaosa sijoitetaan GOLD/SILVER C -koneen läm-
mönsiirrinosan ja tuloilmapuhaltimen ja poistoilmasuodat-
timen sisältävän osan väliin, katso kuva.

Koko 004-080: Kiertoilmaosa toimitetaan aina asennet-
tuna vähintään toiseen koneosaan. Jos koneosien erotta-
minen/yhdistäminen on tarpeen, katso vastaava GOLD/
SILVER C -asennusohje.

Koko 100-120: GOLD/SILVER C -kone toimitetaan yleensä 
5 osassa (RX) tai 6 osassa (CX) ja kiertoilmaosa kahdessa 
osassa (ylä- ja alaosa). 

Kiertoilmaosan kaksi osaa yhdistetään, katso kuva. 

Koneen kokoaminen on kuvattu GOLD/SILVER C 100/120 
-asennusohjeessa.
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Välitaso

Versiosta riippuen pelti voi olla välitason ylä- tai alapuolella. Tarkasta, että 

pelti on samalla puolella välitasoa kuin poistoilmasuodatin (ei koko 100-

120, jossa pelti on aina välitason yläpuolella). 

Tarkasta, että pellin moottori on 

samalla puolella kuin koneen 

tarkastusluukut.

2. Tarkasta, että kiertoilmaosan pelti on samalla puolella 
välitasoa kuin poistoilmasuodatin (ei GOLD/SILVER koko 
100-120, jossa pelti on aina välitason yläpuolella). Tarkas-
ta, että pellin moottori on samalla puolella kuin GOLD-
koneen tarkastusluukut.   

3. GOLD: GOLD: Tuloilmapuhaltimen syöttökaapeli kytke-
tään tarvittaessa pikaliittimillä koneosien välillä.

4. GOLD: Mukana toimitettu paineanturin ja ohjauskortin 
tiedonsiirtokaapeli kytketään tarvittaessa pikaliittimillä 
koneosien välillä.  

5. GOLD: Kiertoilmapellin toimilaitteen kaapeli jatketaan 
sopivan pituiseksi. Jatkoksen tulee täyttää IP 54 vaatimuk-
set. Sähkökytkentä, katso käyttötapauskohtaiset kytken-
täohjeet seuraavilla sivuilla. 

Kiertoilmaosan peltiin ja toimilaitteeseen pääsee käsiksi 
GOLD/SILVER C -koneen suodatintilan kautta (koko 004-
080) tai kiertoilmaosan yläosassa olevan tarkastusluukun 
kautta (koko 100-120).

6. Kone pitää varustaa lisävarusteilla, katso käyttötapaus-
kohtaiset ohjeet seuraavilta sivuilta.
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3. Käyttötila

3.1 GOLD versio F

Jaksoittainen yölämmitys Morning Boost -toiminnon kanssa tai ilman, ei yhdessä ReCO2 -toiminnon kanssa

Vaaditut lisävarusteet

Ulkoilmapelti TBSA-X-xxx-xxx-x-1/2 tai
  TCSA-xxx, jousipalautuksella tai 

on/off 
Poistoilmapelti TBSA-X-xxx-xxx-x-1/2 tai
  TCSA-xxx, jousipalautuksella tai 

on/off
Lämmityspatteri,      
jälkilämmitys  Kaikki tyypit
Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2 tai TBLZ-1-24-3

Sähkökytkentä,      
peltitoimilaite kiertoilmapelti

Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja 
voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Peltimoottorissa on 0,9 m pituinen kytkentäkaapeli, joh-
dinala 4 x 0,75 mm2. Kytkentäkaapeli jatketaan tarvitta-
essa kytkentärasiassa, IP54.

Toiminto

Normaalikäytössä kiertoilmapellin pitää olla täysin kiinni 
(jännitteetön tila).
Kun toiminto jaksoittainen yölämmitys tai Morning Boost 
on aktiivinen, kiertoilmapellin pitää olla täysin auki (käynti-
aika 90 sekuntia).

Useita peltitoimilaitteita 

käytettäessä ne pitää 

kytkeä rinnakkain. 

Liitäntäjohdinta 9 ei 

saa kytkeä rinnan, mikä 

tarkoittaa, että vain yhtä 

toimilaitetta voidaan 

valvoa.

GCA 121.1E/SF24A

GCA 121.1E/SF24A
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TBSA

TBSA

GCA 161.1E

GMA 161.1E

TCBR

Huone-
anturi 
TBLZ-1-24-2 
TBLZ-1-24-3

ReCO2 mahdollisesti yhdessä Jaksoittaisen yölämmityksen kanssa

Vaaditut lisävarusteet

Ulkoilmapelti TBSA-X-xxx-xxx-x-3 tai
  TCSA-xxx, moduloiva
Poistoilmapelti TBSA-X-xxx-xxx-x-1/2 tai
  TCSA-xxx, jousipalautuksella tai 

on/off
Lämmityspatteri,  
jälkilämmitys  Kaikki tyypit
Ilmanlaatuanturi  ELQZ-2-504 tai ELQZ-2-504-2
Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2 tai TBLZ-1-24-3
Pakki ReCO2

  TBLZ-2-51

Sähkökytkentä

Katso seuraava sivu.

IQlogic+

Peltitoi-

milaite

Toiminto

Normaalikäytössä kiertoilmapellin pitää olla täysin kiinni 
(jännitteetön tila).
Kun toiminto jaksoittainen yölämmitys on aktiivinen, kier-
toilmapellin pitää olla täysin auki (käyntiaika 90 sekuntia).
ReCO2 -toiminnon ollessa aktiivinen kiertoilmapelti kään-
tyy portaattomasti täysin suljetun ja täysin avoimen asen-
non välillä, lisätietoa on ReCo2 toiminto-oppaassa.

Paineanturin

GCA 121.1E/SF24A
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Sähkökytkentä     
Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja 
voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Peltimoottorissa on 0,9 m pituinen kytkentäkaapeli, joh-
dinala 4 x 0,75 mm2. Kytkentäkaapeli jatketaan tarvittaes-
sa kytkentärasiassa, IP54.
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Y UG G0 * 24 V AC syöttö voidaan kytkeä koneen 

ohjausyksikköön, liitin 28 (G) ja 30 (G0).

Koskee vain GOLD kokoa 100/120:

Jos liittimen 28-30 kokonaiskuorma on yli 16 

VA, tulee käyttää liittimiä 201 (G) ja 202 (G0). 

Liittimien 201-202 yhteenlaskettu maksimi-

kuorma on 48 VA.

Tiedonsiirtokaapeli ohjausyk-
sikköön, jossa se kytketään 

johonkin COM6-11-liitäntään.

Toimintovalitsi-

men tulee olla 

asennossa 0.

Ulkoilmapelti/ulkoinen peltiUlkoilmapeltiKiertoilmapeltiCO2-anturi**

GOLD-ohjausyksikkö

** Mahdollinen VOC-anturi kytketään GOLD-

koneen ohjauskortin liitäntöihin COM1-3.

Useita peltitoimilaitteita käytettäessä ne 

pitää kytkeä rinnakkain. 

Liitäntäjohdinta 9 ei saa kytkeä rinnan, 

mikä tarkoittaa, että vain yhtä toimilaitetta 

voidaan valvoa.
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3.3 SILVER C
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