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Bedankt voor de aankoop van een GPS-iMOD® systeem van Global Plasma Solutions (GPS®). De GPS-iMOD is een re-
volutionair product in de luchtzuiveringsindustrie. De GPS-iMOD is vervaardigd uit hoogwaardige componenten om
slijtage te voorkomen, hoeft niet te worden vervangen en genereert geen ozon. Het systeem is ontworpen voor een
lange, probleemloze levensduur en lage gebruikskosten.

Harware geleverd door GPS
Controleer voor u begint de inhoud van uw zending. Elke GPS-iMODC zal bestaan uit het volgende:

1. GPS-iMOD 15-watt voeding met multi-voltage-ingang: (24VAC/0.5A; 120VAC/0.12A; 208-240VAC/0.065A).
2. GPS-iMOD 180 cm flexibele voedingskabel met connectoren en eerste elektrode op de staaf die al is 

bevestigd. Aangepaste lengtes van kabels kunnen besteld zijn en de lengtes kunnen per toepassing verschillen. 
Er kan meer dan 1 lengte worden geleverd op basis van de afmetingen van de ventilatie-unit.

3. GPS-iMOD modulaire secties van 15 cm die per bestelde hoeveelheid worden geleverd om de totale gewenste 
ionisatiestaaflengte te bereiken.

4. Eindstop voor elke iMOD-montagesectie. De eindstop wordt in het laatste modulaire deel van de balk 
geplaatst om vervuiling te voorkomen.

5. Minimaal 2 montagemagneten voor het bevestigen van de GPS-iMOD aan de koelspiraalinlaat of het filterrek. 
De geleverde hoeveelheid magneten zal toenemen op basis van de totale lengte van de staaf. GPS adviseert 
een magneetafstand van ongeveer 40 cm.

6. Nylon schroeven en moeren voor het bevestigen van magneten aan de voor- of achterzijde van de iMOD 
profielen en metalen schroeven voor het bevestigen van magneten aan de bovenkant van de iMOD profielen 
waar de stang aan het plafond van een luchtbehandelaar kan worden gemonteerd.

Andere hardware
1. Zelftappende schroeven.
2. Elektrische bedrading, verdeeldoos of stopcontact voor de voeding van de GPS-iMOD, optionele 

luchtstroomschakelaar, optionele deurschakelaar, optionele gemonteerde remote ionendetector, of 
optionele NEMA-behuizing voor de voeding.

Plaats van de installatie
GPS adviseert om de GPS-iMOD stroomafwaarts van de filter te monteren om onnodige ophoping van deeltjes 
op de koolstofvezelnaaldpunten te voorkomen. Hieronder vindt u een lijst met locaties om de GPS-iMOD in de 
gewenste volgorde te monteren.

1. De optimale plaats om de GPS-iMOD te monteren is tussen de filter en de koelspiraal. Door de GPS-iMOD op 
deze locatie te monteren wordt voorkomen dat er deeltjes worden opgebouwd. De GPS-iMOD gemonteerd 
voor de koelspiraal zal voorkomen dat bacteriën, virussen en schimmels zich voortplanten op de koelspiraal 
omdat de ionen met de luchtstroom door de spoel worden getrokken.

2. Stroomafwaarts van de filter en de koelspiraal op een plaats waar het condensaat van de spoel of een 
luchtbevochtiger de iMOD niet volledig zal verzadigen. Hoewel de iMOD waterdicht is, zal de ionisatie 
van de koolstofvezelborstels worden gereduceerd als deze verzadigd raken met condenswater.

3. Voor de filter. Let op: als de iMOD voor de filter is gemonteerd, zal de ionisatie niet voorbij de filter gaan. In 
de gezondheidszorg worden 2 sets van staven voorgesteld; één set op de spoelinlaat en één na de eindfilter.
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Mechanische installatie
Voor standaardtoepassingen moet er een aantal van 1 GPS-iMOD op elke spoel tot 152 cm hoogte zijn. De GPS-
iMOD(s) moet(en) op een afstand van maximaal 152 cm van elkaar worden geplaatst om een optimale ion-
isatiedekking op de spoelen te krijgen. De GPS-iMOD moet zo worden geïnstalleerd dat de volledige vleugelbreedte 
van de koelspiraal door de GPS-iMOD-bar wordt overspannen (zie FIGUUR 13).

Montage van snap-type GPS-iMOD (GPS-IMOD-S)
1. Zodra de montagelocatie is bepaald, monteert u de modulaire delen door de modules aan te bouwen aan

de beginmodule (zie FIGUUR 7). Bevestig de iMOD-S-secties en zorg ervoor dat ze goed uitgelijnd zijn zoals
aangegeven in FIGUUR 8. Bevestig de iMOD-S secties met behulp van een rubberen hamer en door voorzichtig
te tikken met voldoende kracht om de modulaire secties in elkaar te laten "klikken" (zie FIGUUR 9). Zet hiervoor
de GPS-iMOD op een harde vlakke ondergrond en hou hem stevig vast tijdens het kloppen met een hamer om
uitglijden te voorkomen.
Opgelet voor knelling van uw vingers tussen de modules bij de montage.

LET OP: Als de secties van iMOD-S eenmaal in elkaar geklikt zijn, kunnen ze niet meer gedemonteerd
worden zonder het eindstuk af te breken.
Ga door met de montage van de modulaire secties tot u de benodigde lengte voor de spoel hebt bereikt. Na de
montage van de eerste 8 iMOD-S profielen, legt u de montage op de vloer met de powerhead stevig tegen een 
solide basis. Zie FIGUUR 10. Ga door met het toevoegen van iMOD-profielen tot u de gewenste lengte van de 
installatie hebt bereikt. Ga verder met 2.

2. Zodra het laatste iMOD-onderdeel is toegevoegd, duwt u de nylon eindstop in het uiteinde van de laatste
iMOD-module. Het zal "vastklikken" onder de juiste druk. Zie FIGUUR 11.
Ga verder met 3 onder iMOD MONTAGE.



iMOD montage
3. De GPS-iMOD kunnen worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde magneten

en appartuur, of ze kunnen gemonteerd worden met zelftappende schroeven (niet meegeleverd) door de 
voorziene gaten. Er moet ten minste één magneet aan elk uiteinde van de GPS-iMOD worden gemonteerd 
en afhankelijk van de lengte van de GPS-iMOD kunnen extra magneten of schroeven nodig zijn. Zie 
FIGUUR 12. Nylon schroeven en moeren worden geleverd door GPS voor het monteren van de magneten 
aan de voor- of achterkant van de GPS-iMOD.

5. Snijd de hoogspanningskabel niet door en wijzig deze niet. Gebruik een doorvoerring voor eventuele gaten of

4. Bij het monteren van de GPS-iMOD moet de onderkant van de GPS-iMOD op gelijke hoogte zijn met de
bovenkant van het vinnenoppervlak van de spoel zoals getoond in FIGUUR 13, met de koolstofvezelborstels
wijzend naar de vloer. Houd al het metaal uit de buurt van de koolstofvezelborstels. De GPS-iMOmoet altijd
worden gemonteerd aan de luchtingangszijde van de koelspiraal. Montage van de GPS-iMOaan de
uitgaande zijde van de koelspiraal (afvoerbak en natte zijde) zal de spiraal niet schoon houden. De GPS-
iMOD stroomkop kan worden gedraaid voor de beste geleiding van het netsnoer afhankelijk van de
installatie. Zie FIGUUR 14. Wanneer meer dan één GPS-iMO per spoel nodig is, monteer dan de tweede
GPS-iMO halverwege de spoel met de naalden wijzend naar de vloer.

5. Snijd te hoogspanningskabel nooit door en wijzig deze niet. Gebruik een doorvoerring voor eventuele
gaten of uitsteeksels. Hoogspanningsdraden moeten zo worden geleid dat geen enkele bocht groter is dan
70 graden.
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OPMERKING:  Wanneer u meer dan 90 cm moet overbruggen, gebruik dan een metalen montagelat om de iMOD te 
ondersteunen.



Installatie en bedrading van de stroomvoorziening
WAARSCHUWING - SLUIT DE STROOM NIET AAN VOORDAT DE VOLTAGE KEUZESCHAKELAAR IN DE BEHUIZING IS
AANGEPAST NAAR DE JUISTE POSITIE VOOR DE GEBRUIKTE PRIMAIRE STROOM 24 VAC/115 VAC/204-240 VAC (Zie
AFBEELDING 15).

Het GPS-iMOD systeem heeft in totaal 15 watt nodig om tot 6 GPS-iMOD's op elke gewenste lengte te kunnen voeden. De
voeding accepteert 24VAC, 115VAC of 208-240VAC bij 50HZ of 60HZ. LET OP!! De voeding heeft een interne
spanningskeuzeschakelaar die af fabriek is ingesteld op 115VAC, zoals weergegeven in FIGUUR 15. Als er 24VAC of
208-240VAC nodig is, zet de keuzeschakelaar dan in de juiste stand zoals aangegeven op de printplaat of in het deksel 
van de voeding. Pas GEEN STROOM toe totdat de positie van de schakelaar overeenkomt met de geleverde stroom. Op basis 
van de spanningsin-gang of de lokale voorschriften kan de 3-polige stekker worden afgeknipt en zijn de drie draden als 
volgt: Blauw en bruin = Aansluiting 220V, Groen/geel = Aarding, (variërend) = Aansluiting BAS (Building Automation System). 
OPMERKING: Bij aansluiting op 24VAC-voeding moet de aarding worden aangesloten.

1. De stroomvoorziening kan aan de binnen- of buitenwand van de luchtbehandelingskast worden gemonteerd.
2. Verwijder de 4 schroeven en open het deksel.
3. Monteer de voeding aan de wand met zelftappende schroeven via de bevestigingslipjes op de voeding.
4. Eén hoogspanningspoort in het hoogspanningsgedeelte (HV) wordt opengelaten voor de bevestiging van de 

hoogspanningskabel. Zie FIGUUR 16. Op basis van de specifieke bedradingsroute op de werf kan toegang tot 
de rechter-, linker- of bovenzijde gewenst zijn. Op basis van de specifieke bedradingsroute op de werkplek 
kan toegang tot de rechter-, linker- of bovenzijde gewenst zijn. Verwijder de plug van de gewenste poort en 
sluit hiermee de ongebruikte poort af. LAAT DE HOOGSPANNINGSDRADEN NIET DOOR DE 
BESTURINGSPOORTEN LOPEN EN LAAT DE BESTURINGSDRADEN NIET DOOR HOOGSPANNINGSPOORTEN 
(HV) LOPEN! ZIE FIGUUR 16.

5. Verwijder de bovenste moer van de hoogspanningsschroef (FIGUUR 17). VERWIJDER DE ONDERSTE MOER 
NIET! Verwijder de kunststofmoer (AFB. 18) van het uiteinde van de hoogspanningskabel. Duw vervolgens de 
hoogspanningskabel door de gewenste poort en plaats de plastic moer terug over de hoogspanningskabel.

Plaats de elektrische oogconnector over de hoogspanningsschroef en draai de bovenste moer vast om deze 
te borgen. Als er meerdere iMOD's zijn aangesloten, plaatst u alle elektrische oogaansluitingen onder de 
bovenste moer voordat u deze vastdraait. Duw de hoogspanningsconnector in de hoogspanningspoort en 
draai de plastic moer vast om deze vast te zetten. (FIGUUR 19). Zodra alle aansluitingen zijn gemaakt, 
hermonteer het deksel of ga verder met de aansluiting van de besturingsbedrading.
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Aansluiting op BMS/BAS (gebouwmanagement-/gebouwautomatisatie-systeem)
De GPS-iMOD heeft een intern ionisatie-output detectiecircuit. De externe GPS-iDETECT-P™ is niet nodig, maar kan als 
optie worden geïnstalleerd. Geïntegreerde "droge" alarmcontacten sluiten wanneer het systeem is ingeschakeld en 
goed werkt. Om met het BMS/BAS te verbinden voor monitoring op afstand, gebruikt u een 18/2 getwiste kabel en 
sluit u aan op de BMS/ BAS ALARM-contactaansluitingen. Sluit de kabelafscherming aan op de aardklem zoals 
aangegeven in FIGUUR 20. Het aansluitblok kan worden verwijderd om de bedrading te vergemakkelijken. Houd 
de besturingsbekabeling zo ver mogelijk verwijderd van de hoogspanningsbekabeling. 
LAAT BEIDE KABELS NIET SAMENLOPEN EN BIND DE BESTURINGSBEDRADING NIET VAST AAN FLEXIBELE 
HOOGSPANNINGSKABELS!
AANSLUITING VAN GPS-iDETECT-P

1. 

Verwijder de rode verbindingsdraad tussen C en NO op het GPS-iDetect-P-klemmenblok (zie FIGUUR 15
voor de verbindingsdraad).

2.Gebruik 300V, 18/4, brandwerende, AFGESCHERMDE kabel tussen de GPS-iDetect-P voeding en
normaal geopende terminals en de GPS-iMOD voeding en het GPS-iDetect-P klemmenblok zoals
weergegeven in FIGURE 20. Aard het 18/4 SCHERM naar de aardklem op de GPS-iDetect-P klemmenstrook
zoals weergegeven in FIGUUR 20.
Slechts één uiteinde van de afgeschermde kabel aarden. Aard het uiteinde dat is aangesloten op
de GPS-iDETECT-P-sensor niet. VOER GEEN CONTROLE UIT VAN DE BEDRADING MET 
HOOGSPANNINGSKABELS!

3. Sluit de GPS-iDetect-P aan met de bijgeleverde 30 cm lange gecoate buisklem en bevestig deze met een
moer en bout aan een GPS-iMOD sectie zoals aangegeven in FIGUUR 21.

4.Wanneer de GPS-iDetect-P output detecteert, zal het "Plasma Aan" lampje op het voorpaneel van de
stroomvoorziening gaan branden en zullen de BAS/BMS alarmcontacten sluiten. Wanneer u de GPS-

 iDetect-P gebruikt in combinatie met de GPS-iMOD voeding, altijd aansluiten op de BMS/BAS met behulp
van de BMS/ BAS alarm contacten, niet de contacten op de GPS-iDetect-P

.
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Werking
1. Als de schakelaar op "ON" staat, gaat het lampje "Power ON" branden, zodat de gebruiker weet dat er stroom

wordt geleverd en dat het GPS-iMOD systeem onder spanning staat. Opmerking: Als een deurschakelaar,
ventilatorvergrendelingsschakelaar of luchtstroomschakelaar in serie met de stroom staat, mag het systeem
pas worden ingeschakeld als alle beveiligingen zijn gesloten. Wanneer er stroom wordt geleverd en de
interne of optionele GPS-iDetect-P afstandsbediening is aangesloten, gaat het "Plasma Aan"-lampje branden.

2. De interne BAS-alarmcontacten zullen sluiten waardoor de werking van het aan het BMS wordt bevestigd.
3. Gebruik een standaard contactloze spanningsmeter, plaats deze in de buurt van de ionennaalden en

controleer of er een ionenoutput is. Een optionele ionenmeter kan worden aangeschaft bij uw leverancier en
de werkelijke ionenuitgangswaarden kunnen worden gemeten. Een permanent gemonteerde ionendetector
met BAS-interface kan als optie worden geleverd voor 24 uur per dag en 7 dagen per week outputcontrole.

Opstarten/Testen
1. Zodra het hele systeem is gemonteerd en bedraad, zet u het systeem onder spanning door de aan/uit 

schakelaar in de stand "aan" te zetten.positie. De LED "AAN" en "PLASMA AAN" moet gaan branden. Als de 
PLASMA ON niet oplicht, controleer of de rode verbindingsdraad is geïnstalleerd tussen C en NO op het GPS-
iDetect-P-klemmenblok, zoals weergegeven in FIGUUR 20. Als er een externe sensor wordt gebruikt, 
controleer dan dat deze is ingeschakeld en in werking is.

2. Gebruik een hoogspanningssonde zoals een BK Precision Plus 28A, sluit de sonde aan op een multimeter, 
sluit de aardklem aan en meet de AC-hoogspanning (AC niet DC) op de 15 cm modulaire staven. Steek de 
punt van de sonde in een van de borstelclusters en controleer of de spanning groter is dan 4.000 VAC. Let op, 
de meeste sondes voorzien in een 1000:1 stap terug. Een weergave van 4,0 zou bijvoorbeeld 4,0 x 1000 = 
4.000 VAC zijn. Het typische spanningsbereik is 4.000 VAC tot 7.000 VAC, en de werkelijke spanning is 
afhankelijk van de lengte en de hoeveelheid van de aangesloten staven.

Onderhoud
Het GPS-iMOD systeem is ontworpen voor minimaal onderhoud. Hieronder staan de stappen om een lange
probleemloze levensduur te garanderen:

1. Schakel jaarlijks de stroom uit en gebruik isopropylalcohol en een nylon (draadvrije) borstel om de naalden
voorzichtig te reinigen.

2. Gebruik een zachte doek met isopropylalcohol en veeg het vuil van de buitenstang van de GPS-iMOD en de
ruimtes tussen de naaldbehuizingen af.

3. Opmerking: In omgevingen waar gerookt wordt, zal de GPS-iMOD frequenter moeten worden gereinigd
t.b.v. de filterefficiëntie vóór het GPS-iMOD-systeem.
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Probleemoplossing
1. Stroomvoorziening "Power On" licht niet op wanneer de stroomschakelaar in de stand "ON" staat.

1A. Controleer of alle beveiligingen zijn gesloten en of er primaire stroom op de voeding is aangesloten. Als 
het lampje nog steeds niet brandt, schakel dan de stroom uit en zet hem weer aan na vijf minuten. Het GPS-
iMOD systeem maakt gebruik van een interne automatische resetschakelaar. Een spanningspiek of een 
hoge temperatuur/belastingstoestand kan de stroomonderbreker activeren. Als het lampje "Power On" uit 
is en het lampje "Plasma On" is "On", kan het lampje "Power On" zijn doorgebrand. Neem contact op met 
uw vertegenwoordiger om uw voeding te laten repareren of vervangen.

2. Geen Ionisatie-output.
2A. Controleer of de voeding goed werkt volgens stap 1A hierboven. Controleer of de hoogspanningskabels 
correct zijn aangesloten en goed beveiligd zijn. Controleer of de naalden proper zijn.
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GPS‐050‐014‐R2 iMODTSB3 

Uitgiftedatum: Sept 27, 2020 

Technisch servicebulletin 
NALEVING :      ADVIES

ONDERWERP: VERMINDERDE IONISATIE ALS GEVOLG VAN DE TOESTAND 
OF HET ONTWERP VAN DE SPOEL 

TOESTELLEN :         GPS‐iMOD® EENHEDEN

BESCHRIJVING: De GPS-iMOD is ontworpen voor montage op koelspoelinlaten met behulp van magneten of 
plaatwerkschroeven.Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de ionenverspreiding 
stroomafwaarts van de spoel lager is dan verwacht, ook al geeft de GPS-iMOD de gewenste 
en voorgeschreven ionen output .

MOGELIJKE HOOFDOORZAKEN

1. Er is een significante opbouw van biofilm, vuil, of overmatige corrosieafzetting omdat de spoel niet goed werd 
onderhouden of gereinigd. 

2. De spoel is zeer dik, meestal meer dan zes (6) rijen diep. 
3. De spoel heeft vinnen met hoge dichtheid om de warmteoverdracht te maximaliseren. 
4. De luchtstroom door de spoel is minder dan 153 m. per minuut. 

RESULTAAT  
De bovenstaande oorzaken kunnen leiden tot lager dan verwachte ionenverspreiding stroomafwaarts van de spoel. 
Een groot aandeel van de ionen zal verloren gaan bij  het reinigen van de spoel (bi v. biofilm) of zal verloren gaan 
door de dikte, dichtheid of lage luchtsnelheid van de spoelkern. 

OPLOSSING

1. Plaats de GPS-iMOD-balk stroomafwaarts van de spoel om de ionenverspreiding naar de ruimte te
maximaliseren. Gebruik bi  het plaatsen van de GPS-iMOD-balk direct na de spoel (natte kant) een
montagebeugel om te voorkomen dat er vocht kan inwerken op de balk (voorbeeld in aparte TSB).

2. Wanneer u zowel de spoel wil reinigen als  het maximaliseren van de ionenverspreiding in de ruimte wil bereiken
,overweeg dan het plaatsen van een GPS-iMOD-balk zowel voor als na de spoel. Als een GPS-iMOD-balk niet
stroomafwaarts van de spoel kan worden geplaatst kan worden overwogen een GPS-DM48-AC TM te installeren
in het kanaal stroomafwaarts van de spoel voor eventuele vertakkingen in het leidingwerk..

Opgelet: 
• Zorg ervoor dat de montagebeugel is geaard op de GPS-iMOD voeding 
• De afstand tussen de wand van de GPS-iMOD-bar en de beugel mag niet kleiner zijn dan 0,35 cm en niet

groter zijn dan 1,3 cm. 

© 2020 Global Plasma Solutions, Inc. GPS, Global Plasma Solutions en haar logo  s zijn geregistreerde handelsmerken van Global Plasma Solutions, Inc.



GPS‐050‐015‐R2 iMOD TSB4 Uitgiftedatum: Sept 27, 2020 

Technisch servicebulletin

NALEVING: ADVIES

ONDERWERP: VERMINDERDE IONISATIE DOOR ONJUISTE AARDING

TOESTELLEN:  GPS‐iMOD® EENHEDEN

BESCHRIJVING:          
De GPS-iMOD is ontworpen voor montage op koelspoelinlaten met behulp van magneten of 
plaatwerkschroeven.Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de ionenverspreiding stroomafwaarts van 
de spoel lager is dan verwacht, ook al geeft de GPS-iMOD de gewenste en voorgeschreven ionen output. 

MOGELIJKE HOOFDOORZAKEN

1. On uiste aarding van de GPS-iMOD naar de spoel of de luchtbehandelingskast (LBK). 

2. Onjuiste aarding van het chassis of de spoel van de luchtbehandelingskast (LBK).

ACTIES

1. Zorg ervoor dat de GPS-iMOD voeding correct en adequaat geaard is. 

2. Wanneer u magneten gebruikt voor de montage van de GPS-iMOD, org er dan voor dat er een schoon oppervlak is tussen de 
magneten en het chassis/de spoel. erwi der eventuele corrosie of vuil/stof op de interface tussen de magneet en de spoel en het 
chassis. Houd er rekening mee dat elke derde GPS-iMOD-balksectie om de 45 com door een magneet moet worden ondersteund. 

3. Wanneer de GPS-iMOD-balk op het LBK -chassis is gemonteerd, aardt u het chassis op de GPS-iMOD-voeding

4. Wanneer de GPS-iMOD-bar in de directe nabijheid van de spoel is gemonteerd (de balk moet een afstand van 0.35 cm tot 1.3 cm

van het oppervlak hebben), installeer dan een aardingsklem op de leidingen van de koelwater- of koelbatterij. De klem moet 
compatibel zijn met de diameter en het materiaal van de spoel. De klem kan worden geplaatst op een  � U � -bocht of op de plaats 
waar de leiding de luchtbehandelingskast ontmoet. Sluit de kabel aan en leid deze van de aardklem naar de groene aardklem op 
de GPS-iMOD voeding (of een geverifieerde elektrische aarding). 

5. Gebruik bij  het plaatsen van de GPS-iMOD-balk direct na de spoel (natte kant) een montagebeugel om te voorkomen dat er vocht 
kan inwerken op de balk (voorbeeld in aparte TSB). 

Opgelet:  
• Zorg ervoor dat de montagebeugel is geaard op de GPS-iMOD voeding 
• De afstand tussen de wand van de GPS-iMOD-bar en de beugel mag niet kleiner zijn dan 0,35 cm en niet groter zijn dan 1,3 

cm. 

. 
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GPS‐050‐016‐R1 iMODTSB5 

Uitgiftedatum November 23, 2020 

Technisch servicebulletin

NALEVING :      ADVIES

ONDERWERP : Installatie van bescherming tegen condensatie

TOESTELLEN :         GPS‐iMOD® EENHEDEN

BESCHRIJVING: 
Wanneer GPS-iMOD geïnstalleerd is in de buurt van luchtbevochtigers of stroomafwaarts 
van koelspiralen kan er zich condensatie vormen op de ionisatiestaven

RESULTAAT 
De bovenstaande oorzaken kunnen leiden tot lagere dan verwachte ionenverspreiding stroomafwaarts van de 
GPS-iMOD-bar. 

OPLOSSING

Installatie van een condensafscherming over de modulaire iMOD ionisatiestaven. 

ACTIES (zie bijgaande figuur op de volgende pagina) 

1. Selecteer een geschikt geleidend materiaal zoals verzinkt plaatstaal voor de afscherming.

2. Het plaatwerk moet in de lengte van de GPS-iMOD ionisatorstang lopen en de stroomopwaartse wand
bedekken van de bar.

3. Het plaatwerk mag niet onder het lichaam van de ionisator geplaatst worden, zodat de uiteinden van de
emitter direct aan de luchtstroom blootgesteld zijn.

4. Het plaatwerk moet worden bevestigd met zelftappende plaatschroeven (let wel op dat u geen
koelmiddelleidingen, -spoelen of elektrische componenten doorboort of beschadigt), of door het gebruik
van voldoende magneten bevestigd aan de GPS-iMOD ionisatorstang om de montage te ondersteunen.

5. De GPS-iMOD mag het plaatwerk of de spoel niet raken.

Opgelet: 
• De iMOD voeding moet tijdens de installatie spanningsloos zijn (uitgeschakeld).
• Zorg ervoor dat de montagebeugel is geaard op de GPS-iMOD voeding. 
• De afstand tussen de wand van de GPS-iMOD-bar en de beugel mag niet kleiner zijn dan 0,35 cm

en niet groter zijn dan 1,3 cm. 
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Figuur 1 
(zijaanzicht van de condensafscherming) 
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