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1. Wstęp
Sekcja wielofunkcyjna do dodatkowa sekcja centrali 
dostępna w dwóch długościach, posiadająca przegrodę 
środkową i dodatkowe opcje wyposażenia w zdejmowane 
panele lub drzwi inspekcyjne.

Centralę wentylacyjną można wyposażyć maksymalnie 
w dwie sekcje wielofunkcyjne.

Sekcja wielofunkcyjna dostępna jest dla wielkości GOLD 
011-120 w wersji RX, PX i CX.

Sekcja wielofunkcyjna dostępna jest również w wykona-    
niu specjalnym z zamontowanym fabrycznie wyposaże-        
niem, np. nagrzewnicą lub chłodnicą powietrza.

Instrukcja montażu sekcji wielofunkcyjnej TCFE, 
GOLD F/SILVER C, wielkość 011-120
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Przykład

2. Montaż
1. Sekcję wielofunkcyjną należy zamontować pomiędzy in-
nymi sekcjami centrali GOLD F/SILVER C. Patrz rysunek obok.

Wielkość 011-080: W dostawie sekcja wielofunkcyjna 
zmontowana jest z przynajmniej jedną inną sekcją centrali. 
Jeśli zachodzi potrzeba rozłączenia lub złączenia sekcji należy 
zapoznać się z odpowiednią instrukcją montażu central 
GOLD F/ SILVER C.

Wielkość 100-120: Sekcja wielofunkcyjna dostarczana jest 
w dwóch częściach (sekcja górna i dolna). Obie części należy 
zmontować tak jak przedstawiono na rysunku obok.

Dokładne informacje na temat montażu centrali wentyla-
cyjnej znajdują się w Instrukcji Montażu central GOLD F/
SILVER C 100/120.

2. GOLD: W razie potrzeby podłącz pomiędzy sekcjami 
centrali, dostarczony przewód zasilający wentylator nawie-
wny za pomocą szybko złączek.

3. GOLD: W razie potrzeby podłącz pomiędzy sekcjami 
centrali, dostarczony przewód komunikacyjny przetwor-
nika ciśnienia z kartą sterowania za pomocą szybko złączek.

Sekcja centrali 
zawierająca 
wentylator 
wywiewny 
i filtr nawiewu.

Sekcja wymiennika 
odzysku ciepła

Sekcja centrali 
zawierająca 
wentylator 
nawiewny  
i filtr wywiewu.

Maksymalnie dwie sekcje wielofunkcyjne w jednej centrali wentylacyjnej.
Rysunek przedstawia możliwość umieszczenia sekcji wielofunkcyjnych.

Nawiew 
powietrza

GOLD/SILVER C 100-120

Skręć ze sobą górną i dolną 
sekcję dostarczonymi śrubami, 
wkręcając je w zamontowane 
nitonakrętki, 6 śrub po każdej 
stronie, łącznie 12 śrub.

GOLD: Zamontuj 
panel maskujący 
po stronie 
inspekcyjnej dwoma 
dostarczonymi 
śrubami M5. Wciśnij 
plastikowe zatyczki 
zabezpieczające 
otwory na śruby.

GOLD: Zamontuj 
panel maskujący 
na tylnej obudowie 
dwoma dostarczonymi, 
samogwintującymi 
śrubami.

Umieść na dolnej część sekcji wielofunkcyjnej jej górną część   
(długość 565 mm = 246 kg, długość 850 mm = 320 kg) za pomocą 
wózka widłowego, dźwigu itp.

ODDZIAŁY:
GDAŃSK tel. (58) 624 80 51; fax (58) 624 80 51
ŁÓDŹ tel. (42) 632 64 07; fax (42) 633 04 86
KRAKÓW tel. (12) 260 12 90; fax (12) 423 56 06
WARSZAWA tel. (22) 531 66 77; fax (22) 531 66 70
WROCŁAW tel. (71) 310 05 90; fax (71) 310 05 94
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