UNICO achtergrondinformatie

1. Met een diamantboor dienen twee muurdoorvoeren van elk 155 mm rond
gemaakt te worden met behulp van de meegeleverde boormal. Door in deze
gaten de meegeleverde kokers te plaatsen zal eventuele tijdens verpakking en
transport veroorzaakte vervorming van de koker teniet gedaan worden.
2. De koker dient onder een hoek van 3 tot 5 Graden geplaatst te worden. De
lamellen van het buitenluchtrooster staan onder een hoek van 24 Graden. De
gezamelijke hoek van 27-29 Graden sluit uit dat regenwater in kan regenen. De
breedte van de lamellen, alsmede de diepte van het rooster in combinatie met de
luchtsnelheid door het rooster voorkomen tevens dat water “op kan kruipen” en in
de koker terecht kan komen. Als laatste geldt dat de unit zelf geen condensvocht
in de koker afgeeft daar dit in verdampte vorm wordt afgeblazen.
3. Voor warmtepompmodellen is een aparte condenswaterafvoer nodig.
4. Voor de optie verselucht kit is een extra muurdoorvoer nodig van 130 mm rond.
5. De Unico bezit een waterreservoir van 0,7 ltr, van waaruit het water verdampt
wordt en afgeblazen. Alleen voor transport van de units dient deze
waterhoeveelheid afgetapt te worden via het drainagepunt.
6. Het filterindicatieledje licht op na 520 draaiuren ter waarschuwing dat het filter
gecontroleerd en eventueel gereinigd dient te worden. De Unico zal in de
tussentijd gewoon blijven doordraaien.
7. Het werkingsgebied van de Unico is bevindt zich tussen 18 - 43 °C (kortstondig
15 °C) buitentemperatuur en 18 - 32 °C ruimtetemperatuur en is niet (te) voorzien
van een winterregeling. Wanneer de temperaturen zich buiten deze intervallen
bevinden zal de Unico zichzelf uitschakelen. Bij te lage temperaturen zal hierbij
het oranje Ledje gaan knipperen. De unit kan middels het resetpunt op het
display van de unit worden geheractiveerd, wanneer de temperaturen zich weer
binnen het werkgebied bevinden.
8. De Unico is niet geschikt voor computerruimten of gelijksoortige toepassingen.

