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Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.

Tilbehør
Kontrollér, at du har alle delene inden installationen.

Luftudledningens retning og placering 
af tætningsmateriale

Valg af luftudtag
1 Vælg luftudledningens retning ud fra de følgende figurer

afhængigt af indendørsenhedens placering.

2 Find positionsnumrene ud fra brugsstedsindstillingen.

3 Se indendørsenhedens påsatte installationsvejledning vedrørende
valg af installationssted.

Klargøring af tætningsmaterialet

Klargør tætningsmaterialet og monteringstapen til tætningsmaterialet
afhængigt af det luftudtag (1) til (4), der skal lukkes.

1 Klip tætningsmaterialet og monteringstapen til tætnings-
materialet over ved linjen (stiplet linje), undtagen for nummeret
på det luftudtag, der skal lukkes. Klip monteringstapen til
tætningsmaterialet over med en saks.

2 Fjern beskyttelsespapiret fra monteringstapen til tætnings-
materialet.

3 Sæt tætningsmaterialet på monteringstapen. (Sæt tætnings-
materialet på midten af monteringstapen, medmindre andet er
angivet.)

KDBHQ56B140 Tætningsdele til luftudtag Installationsvejledning

■ Læs denne vejledning opmærksomt før installationen.
Gem den. Vejledningen skal opbevares til fremtidig
brug.

■ Se installationsvejledningen for både indendørs-
enheden og dekorationspanelet.

■ Hvis der installeres et tætningsmaterialesæt, som er
leveret separat, kan 3-vejs flow måske ikke vælges.
Se teknisk materiale, eller rådfør dig med kolleger for
yderligere oplysninger.

a Installationsvejledning

b Tætningsmateriale (langsgående luftudtag)

c Tætningsmateriale A, B (luftudtag ved hjørnet)

d Tætningsmateriale C (luftudtag ved hjørnet)

e Tætningsmateriale D (luftudtag ved hjørnet)

f Monteringstape til tætningen (langsgående luftudtag)

g Monteringstape til tætningen (luftudtag ved hjørnet) 

h Monteringstape til tætningen (luftudtag ved hjørnet)

i Tætningsklods (til 3-vejs flow)

j Monteringstape til tætningsklodsen

Der kan ikke vælges andre mønstre for luftudledning end
dem, der er vist i de følgende figurer. (Der kan opstå
kondens.)

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

Generelt flow

Afløbsrørsside

Kølerørsside

Luftudtag (B)

Luftudtag (A)

Luftudtag (2)

Luftudtag (D)

Luftudtag (C)

Luftudtag (3)

Luftudtag (4)

Luftudtag (1)
Afløbsrørsside

Kølerørsside
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Klargøring af tætningsmaterialet til luftudtag (1)

■ For at lukke luftudtag (1) skal du bruge tætningsmateriale
(tilbehør b) og tætningsmateriale D (tilbehør e).
Tætningsmaterialet må ikke smides væk.

* Klip kun af, hvis du kun vil lukke luftudtag (1). Klip ikke af, hvis du vil
lukke luftudtag (1) og luftudtag (D).

Klargøring af tætningsmaterialet til luftudtag (2), (3), (4)

Klargøring af tætningsmaterialet til luftudtag (A), (B), (C), (D)

Lukning af luftudtaget
1 Få den korte ende af tætningsmaterialet til at flugte med

luftudtaget på begge sider.

2 Klæb tætningsmaterialet, som blev lavet i de tidligere trin, på
luftudtaget på indendørsenheden.

Lukning af luftudtag (1)
1 Luk luftudtag (1).

2 Luk luftudtag (D) delvist.

Sørg for, at det trykte nummer stadigt er synligt, når du
sætter tætningsmaterialet på monteringstape, således
tætningsmaterialet kan identificeres.

■ Klip ikke langs afskæringslinjen for tætningsmaterialet
til det lange luftudtag (tilbehør b) og monteringstapen
til tætningsmaterialet (tilbehør f) som vist nedenfor.
Hvis afskæringslinjen klippes af, kan der opstå
kondens.

Klip ikke over

Luftudtag (1) Tætningsmateriale
(tilbehør b) 

Klip tætnings-
materiale D over
(tilbehør e)

Kølerørsside

Luftudtag (D)

Beskyttelsespapir

Monteringstape til 
tætningsmateriale
(tilbehør f)

Tætningsmateriale (tilbehør b)

10
 m

m

10
 m

m

Tætningsmateriale D 
(tilbehør e)

Monteringstape til 
tætningsmateriale
(tilbehør h)

Afskæring*

12 mm

12 mm

Beskyttelsespapir Monteringstape til 
tætningsmateriale
(tilbehør f)

Tætningsmateriale (tilbehør b)

10
 m

m

10
 m

m

Afskæring 

Klæb tætningsmaterialet på, uden at der kommer
mellemrum mellem tætningsmaterialet og luftudtaget.
Ellers kan der sive luft ud, eller der kan opstå kondens.

Tætningsmateriale 
(tilbehør c)

Beskyttelsespapir

Monteringstape til 
tætningsmateriale
(tilbehør g)

12 mm

12 mm

Luftudtag (A), (B)

Tætningsmateriale 
(tilbehør d)

Monteringstape til 
tætningsmateriale
(tilbehør g)

12 mm

12 mm

Luftudtag (C)

Tætningsmateriale 
(tilbehør e)

Monteringstape til 
tætningsmateriale

(tilbehør h)

12 mm

12 mm

Luftudtag (D)

Tætningsmateriale til luftudtag (1)

Tætningsmateriale 
til luftudtag (D)

Luftudtag (D)

Luftudtag (1)
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Lukning af luftudtag (2), (3) og (4)
1 Luk luftudtag (2), (3), (4)

Lukning af luftudtag (A), (B), (C)

Lukning af luftudtag (D)
For at lukke både luftudtag (1) og luftudtag (D) skal du sætte
tætningsmaterialet på luftudtag (1) først.

Tætningsklods (til 3-vejs flow)
Hvis du vælger 3-vejs flow, skal du installere tætningsklodser. Ellers
kan der sive luft ud, eller der kan opstå kondens.

Installationssteder for tætningsklods

.

Tætningsklodsen (tilbehør i) kan installeres på 3 forskellige måder
afhængigt af installationsstedet.

Indendørsenhed

Luftudtag (2), (3), (4)

Tætningsmateriale til luftudtag (2), (3), (4)

Luftudtag
(A), (B), (C)

Indendørsenhed

Tætningsmateriale til luftudtag (A), (B), (C)

Luftudtag (1)

Indendørsenhed

Luftudtag (D)

Tætningsmateriale til luftudtag (D)

Kølerørs-
side

Tætnings-
materiale

Tætningsmateriale
Tætningsklods 

i)

Tætningsklods
i)

BEMÆRK Justeringslinjen afhænger af formen på afløbsbakken.

Tætnings-
materiale

Tætningsmateriale

Tætningsklods (tilbehør i)

Tætningsklods (tilbehør i)

Tætningsmateriale Tætningsmateriale

Tætnings-
klods
(tilbehør i)

Tætningsklods (tilbehør i)

Tætningsmateriale

Tætnings-
materiale

Tætningsklods (tilbehør i)

Tætningsklods (tilbehør i)

Indendørsenhed

Tætningsklods
(tilbehør i) 

Retning af 
ventilatorens 
midte

Justeringslinje 

Justeringslinje 
Type 1

Tætningsklods 
(tilbehør i) 

Tætningsklods 
(tilbehør i) 

Indendørsenhed 
(afløbsbakke)

Indendørsenhed 
(afløbsbakke)

Retning af 
ventilatorens midte

Retning af ventilatorens midte

Justeringslinje 

Justeringslinje

Ovenfra

Type 2
Justeringslinje 
Installationsvejledning
3

KDBHQ56B140
Tætningsdele til luftudtag

4P564848-1  2019.01



4PDA564848-1.book  Page 4  Saturday, February 16, 2019  2:06 PM
 

Selvrensende dekorationspanel, gitter til friskluftindtag

Nedenstående eksempel er med luftudtag (4) lukket.

Installation af tætningsklodsen
1 Anbring begge tætningsklodser (tilbehør i) på installations-

stedet. 

2 Fjern beskyttelsespapiret fra monteringstapen til tætnings-
klodsen (tilbehør j).

3 Sæt monteringstapen til tætningsklodsen (tilbehør j) på
tætningsklodsen (tilbehør i).

Selvrensende panel, gitter til friskluftindtag

1 Drej svingklappen, og sæt tætningsklodsens monteringstape på
det mellemrum, der opstår.

BEMÆRK Ved kombination med selvrensende panel og
gitter til friskluftindtag skal tætningsklodsen
installeres til kammeret. Sæt tætningsklodsen på,
før dekorationspanelet installeres.

Tætningsklods
(tilbehør i) 

Indendørsenhed 
(afløbsbakke)

Tætningsklods
(tilbehør i) 

Indendørsenhed 
(afløbsbakke)

Justeringslinje

Justeringslinje

Set i pilens retning A

A

Type 3

Indendørsenhed

Kammer

Tætningsklods 
(tilbehør i) 

Tætnet luftudtag

Tætningsklods 
(tilbehør i) 

Tætningsklods
(tilbehør i) 

Kammer
KammerRetning af 

ventilatorens midte

Justerings-
linje

Justeringslinje Justerings-
linje 

Set i pilens retning A

For at undgå luft og kondens:
■ Sæt tætningsklodsen på, så du følger justerings-

linjerne, uden at lave mellemrum.
■ Sørg for, at monteringstapen til tætningsklodsen ikke

går løs.

BEMÆRK Ved kombination med selvrensende panel og gitter til
friskluftindtag skal du sætte tætningsklodsen på, før
du installerer dekorationspanelet.

Justeringslinje 

Justeringslinje 

Tætningsklods
(tilbehør i) 

Monteringstape 
til tætningsklods
(tilbehør j)

Retning af 
ventilatorens midte

Beskyttelsespapir

Justeringslinje
(tilbehør j) 

Justeringslinje
(tilbehør j) 

Monteringstape til tætningsklods (tilbehør j)

Fjern beskyttelsespapiret

Svingklap

Klip monteringstapen (tilbehør j) til tætningsklodsen 
med en saks langs perforeringen.
KDBHQ56B140
Tætningsdele til luftudtag
4P564848-1  2019.01

Installationsvejledning
4



4PDA564848-1.book  Page 5  Saturday, February 16, 2019  2:06 PM
 

Brugsstedsindstilling
Foretag brugsstedsindstilling med fjernbetjeningen ud fra
installationens opbygning, efter at strømmen er sat til, se manualen til
fjernbetjeningen.

Indstil "tilstandsnummer", "Første kodenummer" og "Andet
kodenummer" med fjernbetjeningen.

Indstilling ud fra det anvendte antal luftudtag
Brug "Andet kodenummer" som vist i tabellen nedenfor afhængigt af
antallet af anvendte luftudtag. Hvis hjørneluftudtagene er lukkede til
4-vejs flow, skal du sætte luftstrømsretningen til "nedad".

Indstilling ud fra det anvendte antal luftudtag

Indstilling når hjørneluftudtag er lukkede til 4-vejs flow

* "Tilstandsnr." indstilles normalt kollektivt for en gruppe. For at
indstille hver enkelt indendørsenhed og for at kontrollere efter endt
indstilling skal du specificere tilstandsnummeret i parentes.

Indstilling afhængigt af loftshøjde
Brug loftshøjden og antal anvendte luftudtag. Indstil derefter "Andet
kodenummer" som vist i tabellen nedenfor afhængigt af antallet af
luftudtag.

Indstilling afhængigt af loftshøjde

* "Tilstandsnr." indstilles normalt kollektivt for en gruppe. For at
indstille hver enkelt indendørsenhed og for at kontrollere efter endt
indstilling skal du specificere tilstandsnummeret i parentes.

Loftshøjde og antal anvendte luftudtag

Værdierne for loftshøjde er eksempler.

BEMÆRK Hvis installationsplaceringen er højere end
almindelig loftshøjde, skal du foretage "Indstilling
afhængigt af loftshøjde".

Indstilling Tilstands-
nr.*

Første 
kodenr.

Andet 
kodenr.

Allround flow 
4-vejs 13 (23) 1

01

3-vejs flow 02

Indstilling Tilstands-
nr.*

Første 
kodenr.

Andet 
kodenr.

Standardretning 
for luftstrømmen

13 (23) 4
02

Nedadgående 
luftstrømsretning 03

Indstilling Tilstands-
nr.*

Første 
kodenr.

Andet 
kodenr.

Standard
13 (23) 0

01
Høj (1) 02
Høj (2) 03

Antal anvendte luftudtag

Indendørsenhed
Klasse 71

Allround 
flow

4-vejs 
luftudtag

3-vejs 
luftudtag

Lofts-
højde

Standard ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Høj (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Høj (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Antal anvendte luftudtag

Indendørsenhed
Klasse 100~140

Allround 
flow

4-vejs 
luftudtag

3-vejs 
luftudtag

Lofts-
højde

Standard ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Høj (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Høj (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Installationsvejledning
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