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Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās valodās ir sniegti
oriģinālo norādījumu tulkojumi.

Piederumi
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka jums ir visas daļas.

Gaisa izvades virziens un blīvēšanas 
materiāla izvietošana

Gaisa izvada izvēle
1 No tālāk norādītajiem attēliem izvēlieties gaisa izvadi saskaņā ar

iekštelpu iekārtas izvietojumu.

2 Lai uzzinātu iestatīšanas pozīcijas numuru, skatiet sadaļu
Iestatīšana uz vietas.

3 Lai iegūtu informāciju par uzstādīšanas vietas izvēli, skatiet
iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.

Blīvēšanas materiāla sagatavošana

Sagatavojiet blīvēšanas materiālu un lenti blīvēšanas materiāla
stiprināšanai atbilstoši aiztaisāmajam gaisa izvadam no (1) līdz (4).

1 Nogrieziet blīvēšanas materiālu un tā stiprināšanas lenti pa
raustīto līniju (punktētā līnija), atstājiet aizveramā gaisa izvada
numuru. Ar šķērēm nogrieziet blīvēšanas materiāla
stiprināšanas lenti.

2 No blīvēšanas materiāla stiprināšanas lentes noplēsiet
aizsargpapīru.

3 Pielīmējiet blīvēšanas materiālu pie blīvēšanas materiāla
stiprināšanas lentes. (Pielīmējiet blīvēšanas materiālu pie
blīvēšanas materiāla stiprināšanas lentes centra, ja vien nav
norādīts savādāk.)

KDBHQ56B140 Gaisa izvada blīvēšanas elements Uzstādīšanas rokasgrāmata

■ Pirms uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu. Neizmetiet to. Saglabājiet to
izmantošanai nākotnē.

■ Skatiet gan iekštelpu iekārtas, gan dekoratīvā paneļa
uzstādīšanas rokasgrāmatu.

■ Ja tiek uzstādīts atsevišķi iegādājamais blīvēšanas
materiāla komplekts, tad nevar izvēlēties 3 virzienu
plūsmu. Papildu informāciju skatiet tehniskajos
materiālos vai katalogos.

a Uzstādīšanas rokasgrāmata

b Blīvēšanas materiāls (gareniskais gaisa izvads)

c Blīvēšanas materiāls A, B (gaisa izvads stūrī)

d Blīvēšanas materiāls C (gaisa izvads stūrī)

e Blīvēšanas materiāls D (gaisa izvads stūrī)

f Lente blīvējuma stiprināšanai (gareniskais gaisa izvads)

g Lente blīvējuma stiprināšanai (gaisa izvads stūrī) 

h Lente blīvējuma stiprināšanai (gaisa izvads stūrī)

i Blīvēšanas bloks (3 virzienu plūsmai)

j Lente blīvēšanas bloka stiprināšanai

Nevar izvēlēties tādus izvades veidus, kas nav norādīti
tālāk sniegtajos attēlos. (Var rasties kondensāts.)

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

Gaisa izvads (B)

Gaisa izvads (A)

Gaisa izvads (2)

Gaisa izvads (D)

Gaisa 
izvads (C)

Gaisa izvads (3)

Gaisa izvads (4)

Gaisa 
izvads (1) caurules 
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Blīvēšanas materiāla sagatavošana gaisa izvadam (1)

■ Lai aiztaisītu gaisa izvadu (1), izmantojiet blīvēšanas materiālu
(piederums b) un blīvēšanas materiālu D (piederums e).
Neizmetiet blīvēšanas materiālu.

* Nogrieziet tikai tad, ja vēlaties aiztaisīt tikai gaisa izvadu (1).
Nenogrieziet, ja vēlaties aiztaisīt gan gaisa izvadu (1), gan gaisa
izvadu (D).

Blīvēšanas materiāla sagatavošana gaisa izvadiem (2), (3), (4)

Blīvēšanas materiāla sagatavošana gaisa izvadiem (A), (B), 
(C), (D)

Gaisa izvada aiztaisīšana
1 No abām pusēm salāgojiet blīvēšanas materiāla īsāko virsmu ar

gaisa izvadu.

2 Pielīmējiet iepriekšējo soļu laikā izveidoto blīvēšanas materiālu
pie iekštelpu iekārtas gaisa izvada.

Gaisa izvada (1) aiztaisīšana
1 Aiztaisiet gaisa izvadu (1).

2 Daļēji aiztaisiet gaisa izvadu (D).

Stiprinot blīvēšanas materiālu pie blīvēšanas materiāla
stiprināšanas lentes, gādājiet, lai uzdrukātais numurs
paliktu redzams, lai varētu identificēt blīvēšanas materiālu.

■ Negrieziet pa raustīto līniju garajam blīvēšanas
materiālam (piederums b) un blīvēšanas materiāla
stiprināšanas lentei (piederums f), kā tas ir parādīts
tālāk. Ja tiek nogriezta raustītā līnija, var rasties
kondensāts.

Nenogrieziet

Gaisa izvads (1)
b) e)

Gaisa izvads (D)

(piederums f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

(piederums e)

(piederums h)
Nogrieziet*

12 mm

12 mm

(piederums f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

Nogrie-
ziet 

Pielīmējiet blīvēšanas materiālu tā, lai nerastos sprauga un
blīvēšanas materiāls neatvienotos no gaisa izvada. Var
rasties gaisa noplūde un kondensāts.

c)

g)
12 mm

12 mm

Gaisa izvads (A), (B)

d)

g)

12 mm

12 mm

Gaisa izvads (C)

e)

h)

12 mm

12 mm

Gaisa izvads (D)

(1)

(D)

(D)

(1)
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Gaisa izvadu (2), (3) un (4) aiztaisīšana
1 Aiztaisiet gaisa izvadus (2), (3), (4)

Gaisa izvadu (A), (B), (C) aiztaisīšana 

Gaisa izvada (D) aiztaisīšana
Lai aiztaisītu gaisa izvadu (1) un gaisa izvadu (D), no sākuma
piestipriniet blīvēšanas materiālu pie gaisa izvada (1).

Blīvēšanas bloks (3 virzienu plūsmai)
Ja izvēlaties 3 virzienu plūsmas iespēju, uzstādiet blīvēšanas blokus.
Pretējā gadījumā var rasties gaisa noplūde un kondensāts.

Blīvēšanas bloka uzstādīšanas vietas

.

Atkarībā no uzstādīšanas vietas ir 3 uzstādīšanas veidi blīvēšanas
blokam (piederums i).

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

Gaisa izvads
(A), (B), (C)

A), (B), (C)

Gaisa izvads (1)

Gaisa izvads (D)

D)

i)

i)

PIEZĪME Atkarībā no drenāžas pannas formas izlīdzinājuma
līnija var atšķirties.

i)

i)

i)

i)

i)

i)

i) 

Tips 1

i

i

Skats no augšas

Tips 2
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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Dekoratīvais panelis ar automātisko tīrīšanu, svaiga gaisa
pievades restes

Tālāk sniegtais piemērs ir gadījumam, kad gaisa izvads (4) ir
aiztaisīts.

Blīvēšanas bloka uzstādīšana
1 Izvietojiet abus blīvēšanas blokus (piederums i) uzstādīšanas

vietā. 

2 Noņemiet aizsargpapīru no blīvēšanas bloka stiprināšanas
lentes (piederums j).

3 Pielīmējiet blīvēšanas bloka stiprināšanas lenti (piederums j) pie
blīvēšanas bloka (piederums i).

Panelis ar automātisko tīrīšanu, svaiga gaisa pievades restes

1 Pagrieziet aizvaru un piestipriniet blīvēšanas bloka
stiprināšanas lenti pie izveidotās spraugas.

PIEZĪME Ja ir paneļa ar automātisko tīrīšanu, svaiga gaisa
pievades restu kombinācija, uzstādiet blīvēšanas
bloku kamerai. Piestipriniet blīvēšanas bloku
pirms dekoratīvā paneļa uzstādīšanas.

i

i

Tips 3

Iekštelpu 

i

i

i

Lai izvairītos no gaisa noplūdes un kondensāta:
■ pielīmējiet blīvēšanas bloku saskaņā ar izlīdzinājuma

līnijām, neveidojot spraugu;
■ pārliecinieties, ka blīvēšanas bloka stiprināšanas

lente neatlīmējas.

PIEZĪME Ja ir paneļa ar automātisko tīrīšanu, svaiga gaisa
pievades restu kombinācija, piestipriniet blīvēšanas
bloku pirms dekoratīvā paneļa uzstādīšanas.

i

j)

j

j

j)

j).
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Iestatīšana uz vietas
Veiciet iestatīšanu uz vietas, izmantojot tālvadības pulti pēc tam, kad
tiek padota strāva, saskaņā ar tālvadības pults rokasgrāmatu
atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem.

Ar tālvadības pulti iestatiet lielumus "Režīma numurs", "Pirmā koda
numurs" un "Otrā koda numurs".

Iestatīšana saskaņā ar izmantotā gaisa izvada numuru
Ieslēdziet lielumu "Otrā koda numurs", kas ir redzams tālāk sniegtajā
tabulā, atkarībā no izmantotā gaisa izvada numura. Ja gaisa stūra
izvadi ir aiztaisīti 4 virzienu plūsmai, iestatiet gaisa plūsmas virzienu
"uz leju".

Iestatīšana saskaņā ar izmantotā gaisa izvada numuru

Iestatīšana, kad gaisa stūru izvadi ir aiztaisīti 4 virzienu 
plūsmai

* Parasti "Režīma numurs" ir iestatīts visai grupai. Lai katru iekštelpu
iekārtu iestatītu individuāli un veiktu pārbaudes pēc iestatīšanas,
norādiet iekavās režīma numuru.

Iestatīšana saskaņā ar griestu augstumu
Lai iegūtu informāciju par griestu augstumu, skatiet griestu augstumu
un izmantotā gaisa izvada numuru. Pēc tam ieslēdziet lielumu "Otrā
koda numurs", kas ir redzams tālāk sniegtajā tabulā, atkarībā no
izmantoto gaisa izvadu numuriem.

Iestatīšana saskaņā ar griestu augstumu

* Parasti "Režīma numurs" ir iestatīts visai grupai. Lai katru iekštelpu
iekārtu iestatītu individuāli un veiktu pārbaudes pēc iestatīšanas,
norādiet iekavās režīma numuru.

Griestu augstums un izmantotā gaisa izvada numurs

Griestu augstumu vērtības ir norādītas atsaucei.

PIEZĪME Ja uzstādīšanas pozīcija ir augstāka par standarta
griestu augstumu, ir nepieciešama "Iestatīšana
saskaņā ar griestu augstumu".

Iestatījums Režīma 
Nr.*

Pirmā koda 
Nr.

Otrā koda 
Nr.

Daudzvirzienu 
plūsma 

4 virzienos 13 (23) 1
01

3 virzienu 
plūsma 02

Iestatījums Režīma 
Nr.*

Pirmā koda 
Nr.

Otrā koda 
Nr.

Standarta gaisa 
plūsmas 
virziens

13 (23) 4

02

Uz leju vērsts 
gaisa plūsmas 

virziens
03

Iestatījums Režīma 
Nr.*

Pirmā koda 
Nr.

Otrā koda 
Nr.

Standarta
13 (23) 0

01
Augsts (1) 02
Augsts (2) 03

Izmantotā gaisa izvada numurs

Iekštelpu iekārta

71. klase
Daudz-
virzienu 
plūsma

4-virzienu 
gaisa 
izvade

3-virzienu 
gaisa 
izvade

Griestu 
augs-
tums

Standarta ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Augsts (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Augsts (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Izmantotā gaisa izvada numurs

Iekštelpu iekārta

100.~140. klase
Daudz-
virzienu 
plūsma

4-virzienu 
gaisa 
izvade

3-virzienu 
gaisa 
izvade

Griestu 
augs-
tums

Standarta ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Augsts (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Augsts (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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