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Оригінальний текст документації представлено англійською
мовою. Усі тексти іншими мовами є перекладами.

Перед монтажем
 Залиште інсталяційний комплект в упаковці до того часу,

поки не доставите його на місце монтажу. 
 Указівки, не описані в цьому посібнику, можна знайти

в інструкціях з монтажу внутрішнього блока.

Таблиця комбінацій 

Приналежності

Підготовка до монтажу
Залиште достатньо місця для обслуговування високопроду-
ктивного фільтра або фільтра з тривалим терміном служби
(з обох сторін).

Установлення камери фільтра
1 Зніміть фланець повітроводу сторони впуску з внутрішнього

блока.

2 Установіть камеру фільтра на стороні впуску внутрішнього
блока. 

 Попередньо затягніть 2 гвинти (приладдя) на внутрішньому
блоці. 

 Відрегулюйте положення камери фільтра й затягніть усі
внутрішні гвинти камери фільтра (приладдя).

BDD500B250 Камера високопродуктивного фільтра Посібник з монтажу

 Уважно прочитайте цей посібник перед монтажем
і дотримуйтесь наведених у ньому інструкції.
Не викидайте посібник. Збережіть його для довідок
у майбутньому.

 "Високопродуктивний фільтр" або "фільтр з тривалим
терміном служби" НЕ входить у склад даного
інсталяційного комплекту (продається окремо).

Камера 
високопродуктив
ного фільтра

Високопродуктивний фільтр Фільтр 
з тривалим 

терміном служби65% 90%

BDD500B250 BAFM503A250 BAFH504A250 BAFL502A250

Камера високопро-
дуктивного фільтра

Гвинти 
M5×12 Посібник з монтажу

1× 22× 1×

a Внутрішній блок

b Камера фільтра

(mm)

b

a

a Внутрішній блок

b Фланець повітроводу сторони впуску

c Гвинт фланця (приклад)

a Внутрішній блок

b Попередньо затягнути гвинт

c Камера фільтра

d Внутрішній гвинт (приклад)

a

b

c

a

b

c

d

b
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Установлення повітряного фільтра
Підготуйте фільтр (продається окремо).

1 Зніміть кришку фільтра.
2 Вставте фільтр (складається з 3 частин). 
3 Установіть на місце кришку фільтра

Переконайтеся, що стрілки на високопроду-
ктивному фільтрі відповідають напрямку
повітряного потоку.

Переконайтеся, що всі 3 частини фільтра
правильно закріплені липкою стрічкою.

a Внутрішній блок

b Напрямок повітряного потоку

c Високопродуктивний фільтр (продається окремо)

d Фільтр з тривалим терміном служби (продається окремо)

e З’єднання кріпильною липкою стрічкою

f Кришка фільтра

g Гвинт для кришки фільтра

e

b

d

a

e

c

f
g
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