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Bedankt voor de aankoop van een GPS-iRIB™ van Global Plasma Solutions. De GPS-iRIB is een zeer veelzijdig apparaat
dat is ontworpen om te worden geïnstalleerd op de spoel van kanaalloze systemen of airco's. De apparaten kunnen
worden geïnstalleerd op systemen waar er mogelijk niet genoeg ruimte is tussen het filter en de spoel voor
traditionele GPS-producten. De unit wordt geleverd met zelfklevende klittenband voor een eenvoudige installatie.

Airco's montage- en bedradingsinstructies

 1. Schakel de stroomtoevoer naar de luchtbehandelingskast (LBK) of airconditioning split unit uit.
2. Verwijder de filterzeven en het deksel om het spoeloppervlak en de vermogenskast bloot te leggen.
3. Bepaal waar u de ionisatiestrip op de LBK of AC-unit wilt monteren.
4. Verwijder het lusgedeelte van de GPS-iRIB en verwijder vervolgens de papierlaag om de lijm bloot te leggen.
5. Bevestig de zelfklevende lus voorzichtig op de LBK op de gewenste plaats. Sommige airco-systemen worden

geleverd met een plastic strip langs de bovenkant van de spoel. Als dat het geval is, monteer dan de GPS-iRIB
op de plastic strip. Anders monteert u de GPS-iRIB op het lamellenoppervlak. Zie FIGUUR 1.

LET OP – houd de uiteinden van de emitters uit de buurt van losse draden of geaarde onderdelen.
6. Elk LBK-of AC-unit merk zal verschillende ruimtebeperkingen hebben voor de stroomvoorziening. Zoek een   
    geschikte ruimte om de voeding te monteren met behulp van de meegeleverde klittenband. Druk de voeding 
    stevig op de montageplaats. Zie FIGUUR 1.
7. Laat de draden naar het elektrische compartiment lopen. Sluit de zwarte en witte draden aan op het 220V-
    stroomcircuit.
8. Knip de draden op lengte en sluit ze aan op de juiste voedingsklemmen, normaal gesproken L1 en L2. Draden
    beveiligen op de juiste manier met draadbinders of andere goedgekeurde methoden.

Figuur 1
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Werking
1. Schakel de stroomtoevoer naar de LBK of AC-unit in.
2. Het ionenapparaat wordt gevoed wanneer de LBK of AC-unit van stroom wordt voorzien. Opmerking: het

ionenapparaat is ontworpen om 24 uur per dag en 7 dagen per week onder spanning te blijven en hoeft niet
met de ventilator mee te draaien.

3. Zodra het apparaat onder spanning staat, zal de geïntegreerde LED op de voedingseenheid gaan branden,
    wat aangeeft dat het apparaat actief is.

BAS Alarmwerking
1. De paarse draden sluiten aan op het ingebouwde alarmrelais. Wanneer het toestel onder spanning staat

en er geen storingen zijn, worden de alarmcontacten gesloten. Als er een storing is, opent het contact.

Onderhoud
1. Verwijder de stroomtoevoer naar de LBK of AC-unit en verwijder de benodigde onderdelen om toegang te 
    krijgen tot de iRIB. Controleer dat de stroomvoorziening-LED van de iRIB niet brandt. Het is een goede 
    gewoonte om ervoor te zorgen dat alle stroomtoevoer van de iRIB wordt uitgeschakeld. Neem een 
    schroevendraaier met geïsoleerde handgreep en raak aan de ene kant een messing koolstofvezelborstel 
    aan en aan de andere kant een andere. Hierdoor wordt alle resterende spanning ontladen die tijdens het 
    onderhoud een potentieel schokgevaar kan veroorzaken.
2. Gebruik een vochtige of natte doek om de iRIB te reinigen. Een zachte borstel, zoals een tandenborstel,

kan ook worden gebruikt om afval van ionenstralers te reinigen. Stel de iRIB niet bloot aan corrosieve
reinigingsmiddelen.

Hoe kan ik de lengte van de Flexibele Ionenstrip inkorten:
3. Meet hoeveel verder dan het einde van de spoel de flexibele ionenstrip uitsteekt
4. Buig de strip terug op zichzelf (NIET naar onder buigen met de klevende zijdes naar elkaar toe) zodat de

borstelparen aan de bovenkant naast de borstelparen aan de onderkant komen te liggen, zoals te zien is in
figuur 1. De messing houders zouden moeten raken.

5. Verwijder de achterkant van de ionenstrip en druk deze naar beneden naar de koelspiraal, beginnend bij de
 stroomtoevoerzijde van de toestel. Druk NIET op het uiteinde van de ionenstrip die gevouwen moet worden
 om de lengte in te korten. Zie figuur 2.
6. Vouw de ionenstrip terug om de vereiste lengte te bereiken, waarbij u de borstelparen van de onderste en

bovenste laag naar boven toe wilt halen zoals in afbeelding 1 en plaats een stuk elektrisch isolatietape over
de naad. Druk hierbij de strip zeker niet aan, maar behoud een lus. Zie figuur 3.
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