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Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb
nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

Tartozékok
A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.

A levegőelvezetés iránya és 
a szigetelőanyag elhelyezkedése

A levegőkimenet kiválasztása
1 Válassza ki a levegőelvezetés irányát az alábbi ábrák és

a beltéri egység elhelyezkedése szerint.

2 A beállítási állás számért lásd a helyszíni beállításokat.

3 A felszerelés helyének kiválasztásához lásd a beltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikönyvet.

A szigetelőanyag előkészítése

Készítse elő a szigetelőanyagot és a rögzítésére szolgáló szalagot
a lezárni kívánt (1) – (4) levegőkimenetnek megfelelően.

1 Vágja le a szigetelőanyagot és a szalagot a tépésvonalnál
(pontozott vonal), miközben zárva tartja a kívánt számú
levegőkimenetet. Ollóval vágja le a szigetelőanyag szalagját.

2 Távolítsa el a papírcsíkot a szigetelőanyag rögzítésére szolgáló
szalagról.

3 Ragassza a szigetelőanyagot a szalaghoz. (A szigetelőanyagot a
szalag közepéhez ragassza, ha más értelmű utasítást nem kap.)

KDBHQ56B140 A levegőelvezető kimenet zárótagja Szerelési kézikönyv

■ A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt a
kézikönyvet. Ne dobja el. Őrizze meg, később még
szükség lehet rá.

■ Lásd a beltéri egységhez és a díszítőpanelhez
mellékelt szerelési kézikönyvet.

■ Ha külön rendelhető szigetelőanyag-készlet van
felszerelve, előfordulhat, hogy a 3 irányú áramlás nem
választható ki. A részleteket lásd a műszaki
anyagokban vagy katalógusokban.

a Szerelési kézikönyv

b Szigetelőanyag (hosszirányú levegőkimenet)

c A, B szigetelőanyag (levegőkimenet a sarokban)

d C szigetelőanyag (levegőkimenet a sarokban)

e D szigetelőanyag (levegőkimenet a sarokban)

f A szigetelés rögzítésére szolgáló szalag 
(hosszirányú levegőkimenet)

g A szigetelés rögzítésére szolgáló szalag 
(levegőkimenet a sarokban) 

h A szigetelés rögzítésére szolgáló szalag 
(levegőkimenet a sarokban)

i Szigetelőblokk (3 irányú áramláshoz)

j A szigetelőblokk rögzítésére szolgáló szalag

Ha az elvezetési irányról van szó, csak a következő ábrákon
látható minták közül választhat. (Páralecsapódás jelentkezhet.)

1×1× 1× 3× 1×1× 1× 2×2× 2×
ged fba c h i j

4-irányú áramlás

3-irányú áramlás

(B)

(A)

(2)

(D)

(C)

(3)

(4)

(1) oldala
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Az (1) levegőkimenet szigetelőanyagának előkészítése

■ Az (1) levegőkimenet lezárásához használjon szigetelőanyagot
(b tartozék) és D szigetelőanyagot (e tartozék). Ügyeljen arra,
hogy ne dobja ki a szigetelőanyagot.

* Csak akkor vágja le, ha csak az (1) levegőkimenetet szeretné
lezárni. Ne vágja le, ha az (1) és a (D) jelű kimenetet is le szeretné
zárni.

A (2), (3) és (4) levegőkimenet szigetelőanyagának 
előkészítése

Az (A), (B), (C) és (D) levegőkimenet szigetelőanyagának 
előkészítése

A levegőkimenet lezárása
1 Illessze a szigetelőanyag rövidebb oldalát a levegőkimenethez

mindkét oldalon.

2 Ragassza az előző lépésekben létrehozott szigetelőanyagot
a beltéri egység levegőkimenetéhez.

Az (1) levegőkimenet lezárása
1 Zárja le az (1) levegőkimenetet.

2 Részben zárja le a (D) kimenetet.

Amikor a szigetelőanyagot a szalaghoz ragasztja, figyeljen
oda, hogy a nyomtatott szám látható maradjon, hogy
azonosítható legyen a szigetelőanyag.

■ Ne vágja le a hosszirányú levegőkimenet szigete-
lőanyagának tépésvonalát (b tartozék) és a szigete-
lőanyag rögzítőszalagját (f tartozék) (lásd az alábbi
ábrát). Ha levágja a tépésvonalat, lecsapódhat a pára.

Ne vágja le

(1)
(b (e

(D)

Papírcsík

rögzítésére szolgáló 
szalag (f tartozék)

b tartozék)

10
 m

m

10
 m

m

(e tartozék)

rögzítésére szolgáló 
szalag (h tartozék)

Levágás*

12 mm

12 mm

Papírcsík
rögzítésére szolgáló 
szalag (f tartozék)

b tartozék)

10
 m

m

10
 m

m

Levágás 

Úgy ragassza fel a szigetelőanyagot, hogy ne legyen rés
vagy leválás a szigetelőanyag és a levegőkimenet között.
Ha nem érintkeznek szorosan, kiszabadulhat
a rendszerből a levegő, és páralecsapódás is jelentkezhet.

(c

g
12 mm

12 mm

(d

g

12 mm

12 mm

(e

h

12 mm

12 mm

Beltéri egység (csepptálca)

(1)

(D)

(D)

(1)
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A (2), (3) és (4) levegőkimenet lezárása
1 Zárja le a (2), (3), (4) kimenetet.

Az (A), (B) és (C) levegőkimenet lezárása 

A (D) levegőkimenet lezárása
Ha az (1) és a (D) levegőkimenetet is le szeretné zárni, először az (1)
kimenethez rögzítse a szigetelőanyagot.

Szigetelőblokk (3 irányú áramláshoz)
Ha a 3 irányú áramlás mellett dönt, helyezze fel a szigetelőblokkokat.
Ha ezt elmulasztja, kiszabadulhat a rendszerből a levegő,
és páralecsapódás is jelentkezhet.

Hová kell felszerelni a szigetelőblokkokat

.

A felszerelés helyétől függően a szigetelőblokk (i tartozék) 3-féleképpen
szerelhető fel.

Beltéri egység

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

(A), (B), (C)

A), (B), (C)

1)

D)

D)

(i

(i

MEGJEGYZÉS Az illesztővonal a csepptálca alakjától függ.

i

i

(i

i

i

i

Beltéri egység

(i

1. típus

(i

(i

Felülnézet

2. típus
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Automatikus tisztítás díszítőpanelje, frisslevegő-bemeneti rács

Az alábbi példában a (4) levegőkimenet zárva van.

A szigetelőblokk felszerelése
1 Helyezze mindkét szigetelőblokkot (i tartozék) a felszerelés

helyére. 

2 Távolítsa el a papírcsíkot a szigetelőblokk rögzítőszalagjáról
(j tartozék).

3 Ragassza a szigetelőblokk rögzítőszalagját (j tartozék)
a szigetelőblokkhoz (i tartozék).

Automatikus tisztítás panelje, frisslevegő-bemeneti rács

1 Fordítsa el a lengőszárnyat, és rögzítse a szigetelőblokk
rögzítőszalagját a létrejövő réshez.

MEGJEGYZÉS Ha együtt használja az automatikus tisztítás paneljét
a frisslevegő-bemeneti ráccsal, a szigetelőblokkot a
házra szerelje fel. A szigetelőblokkot a díszítőpanel
felszerelése előtt csatlakoztassa.

(i

(i

A

3. típus

Beltéri egység

Ház

(i

(i

(i

Ház
Ház

A kiszabaduló levegő és a páralecsapódás elkerülése
érdekében:
■ úgy ragassza fel a szigetelőblokkot az illesztési

vonalak mentén, hogy ne maradjanak rések;
■ gondoskodjon arról, hogy a szigetelőblokk rögzítő-

szalagja ne váljon le.

MEGJEGYZÉS Ha együtt használja az automatikus tisztítás
paneljét a frisslevegő-bemeneti ráccsal,
a szigetelőblokkot a díszítőpanel felszerelése
előtt csatlakoztassa.

(i

(j

(j

(j

j

(j
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Helyszíni beállítás
Az áram alá helyezést követően végezze el a helyszíni beállítást
a távirányítóval a távirányítóhoz mellékelt kézikönyvnek megfelelően,
a felszerelés állapotától függően.

A távirányítóval állítsa be a "Módszámot", az "Első kódszámot" és
a "Második kódszámot".

Beállítás a használt levegőkimenetek száma szerint
Az alábbi táblázatban lévő "Második kódszámot" a használt
kimenetek számának megfelelően adja meg. Amikor a sarokban lévő
levegőkimenetek le vannak zárva a 4 irányú áramláshoz, "lefelé"
irányuló levegőáramlást állítson be.

Beállítás a használt levegőkimenetek száma szerint

Beállítás, amikor a sarokban lévő levegőkimenetek zárva 
vannak a 4 irányú áramláshoz

* A "Mód száma" általában egy teljes csoportra vonatkozik. Ha
a beltéri egységeket egyenként szeretné beállítani, és minden
beállítás után ellenőrzéseket szeretne végrehajtani, akkor zárójelbe
zárva adja meg a mód számát.

A mennyezet magassága szerinti beállítás
Állapítsa meg a mennyezet magasságát és a használt
levegőkimenetek számát. Ezután módosítsa az alábbi táblázatban
lévő "Második kódszámot" a kimenetek számának megfelelően.

Beállítás a mennyezet magassága szerint

* A "Mód száma" általában egy teljes csoportra vonatkozik. Ha a
beltéri egységeket egyenként szeretné beállítani, és minden beállítás
után ellenőrzéseket szeretne végrehajtani, akkor zárójelbe zárva
adja meg a mód számát.

A mennyezet magassága és a használt levegőkimenetek száma

A mennyezetmagasságok értékei referenciaként szolgálnak.

MEGJEGYZÉS Amikor a felszerelési pozíció magasabb, mint
a normál mennyezetmagasság, akkor a mennyezet
magassága szerinti beállításra van szükség.

Beállítás Mód 
száma*

Első 
kódszám

Második 
kódszám

Teljes körű 
áramlás 
4 irányú 13 (23) 1

01

3-irányú 
áramlás 02

Beállítás Mód 
száma*

Első 
kódszám

Második 
kódszám

Normál 
levegőáramlási 

irány 13 (23) 4
02

Lefelé irányuló 
levegőáramlás 03

Beállítás Mód 
száma*

Első 
kódszám

Második 
kódszám

Normál
13 (23) 0

01
Magas (1) 02
Magas (2) 03

A használt kimenetek száma

Beltéri egység

71-es osztály
Teljes 
körű 

áramlás

4 utas 
levegő-
fúvás

3 utas 
levegő-
fúvás

Mennyez
et maga-

ssága

Normál ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Magas (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Magas (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

A használt kimenetek száma

Beltéri egység

100~140 osztály
Teljes 
körű 

áramlás

4 utas 
levegő-
fúvás

3 utas 
levegő-
fúvás

Mennyez
et maga-

ssága

Normál ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Magas (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Magas (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Szerelési kézikönyv
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