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1. Allmänt
Multisektionen är en extra aggregatsektion, i två längder, 
med mellanplan och valbara kombinationer av täckpane-
ler/inspektionsdörrar på inspektionssidan. Täckpaneler är 
enkelt demonterbara.

Upp till två multisektioner kan användas i ett aggregat. 

Multisektionen kan erhållas för GOLD/SILVER C RX, PX 
och CX från storlek 011 och större. Multisektionen kan 
också erhållas för GOLD/SILVER C RX/PX storlek 004-008 
i delat utförande. 

Multisektionen kan, som specialutförande, erhållas med 
monterade tillbehör från fabrik, till exempel luftvärmare/-
kylare.

Installation multisektion TCFE , version F                            
GOLD/SILVER C storlek 004-120
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2. Installation
1. Multisektion skall placeras mellan GOLD/SILVER 
C-aggregatets övriga aggregatsektioner, se exempel.

Storlek 004-080: Multisektionen levereras alltid ihopmon-
terad med minst en annan aggregatsektion. Om delning/
ihopmontering av aggregatsektioner är nödvändig, se 
respektive installationsanvisning för GOLD/SILVER C.

Storlek 100-120: Multisektionen levereras i två enheter 
(över- och underdel). Multisektionens två enheter monte-
ras ihop, se skiss. 

Montering av aggregatet finns beskrivet i Installationsan-
visningen för GOLD/SILVER C 100/120.

2. GOLD: Om nödvändigt ansluts medlevererad kabel för 
fläktens/fläktarnas matningsspänning med snabbkopp-
lingar mellan aggregatsektioner.

3. GOLD: Om nödvändigt ansluts medlevererad kommuni-
kationskabel för tryckgivare och styrkort med snabbkopp-
lingar mellan aggregatsektioner. 

Exempel

Tilluft

Värmeväxlar- 
sektion

Upp till två multisektioner kan användas till ett aggregat.  
Skissen visar möjliga placeringar av multisektion.

Aggregatsektion innehål-
lande frånluftsfläkt och 
tilluftsfilter

Aggregatsektion innehål-
lande tilluftsfläkt och 

frånluftsfilter

Multisektionens överdel (längd 565 mm = 246 kg, längd 850 mm = 320 

kg) lyfts upp på underdelen. Detta kan ske med truck, kran etc. 

GOLD: Täckplåt på 

inspektionssida fästs 

med två medleverade 

M5-skruvar. Medle-

vererade plastpluggar 

trycks fast i skruvhålen.

GOLD: Täckplåt på 

baksidafästs med två 

medleverade plåtskru-

var. 

GOLD/SILVER C 100-120

Överdelen skruvas fast till under-

delen med medlevererade skruvar i 

förmonterade nitmuttrar, 6 skruvar 

på varje sida, totalt 12 st.


