QUICKSTART
Kom i gang guide med AC Master Selection

QuickStart - AC Master Selection

AC Master Selection er ett beregningsprogram
for dimensjonering av Aircoil sine standardbatterier.

Batteriene finnes med
ulike tilslutninger
•

For tilslutning mot
rektangulære kanaler

•

Innbygningsbatterier til
ulike typer aggregat

•

Cube - batteri som er ferdig
påmontert innkapsling (tette
batterier) og spiroanslutning

!

Tips!

Om du velger ”validering” får du
opp et utvalg av batterier som
oppfyller dine krav og viser prisfaktor

Tips! Benytt funksjonen
Tilbud merket for å få laveste pris.
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Last ned & installer
- og du er i gang!
Velg hvilken batteriberegning du ønsker å kjøre
Varme, Kjøle, Fordamper, Kondensator eller ThermoGuard

Velg tilslutning
Geidemontasje, Flensmontasje, Aggregatmontasje eller Cube

Velg design

A= Åpne gavler med synlige samlestokker/returbend.
B= Tette gavler med innkapslede samlestokker og returbend utenfor tilslutningsmålene.
C= Tette gavler med innkapslade samlestokker og returbend innenfor tilslutningsmålene.

Angi bredde & høyde

Vær oppmerksom på at det er kanalmål for geide- og flenstilslutning som oppgis.
For innbygning i aggregat er det mål innvendig i aggregat som oppgis, dvs innbygningsmålet.

Tips! Om du vil sette en referanse på batteriet gjøres dette i Batteribenevelse.
Dersom du har flere like batterier angis dette i feltet Antall.

Fyll inn dimensjoneringskriteriene
Opplysningene brukes til beregningen av ditt batteri.

Beregn & Lagre
Er dette det første batteriet i et prosjekt - oppgi prosjektnavn.

Velg fliken Prosjekthåndtering
Her kan du regne frem flere batterier og legge disse til i et prosjekt, sett inn priser og
skrive ut ønskede batterier. Huk av om du vil ha beregninger og/eller målskisser.

Prissett
Velger du Prissett merket får du fram ditt enhetspris.
Velger du i stedet Tilbud merket tar det hensyn til alle batterier i ditt prosjekt.
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Vi hjelper deg gjerne
Support
Terje Løkkevik
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