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Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so
prevodi navodil v izvornem jeziku.

Oprema
Pred montažo se prepričajte, da imate vse dele.

Smer izpihovanja zraka in postavitev 
tesnilnega materiala

Izbira izstopne odprtine za zrak
1 Med naslednjimi slikami izberite smer izpihovanja zraka v skladu

z mestom notranje enote.

2 Za nastavitev številke položaja glejte nastavitev sistema.

3 Za izbiro mesta montaže glejte priročnik za montažo, priložen
notranji enoti.

Priprava tesnilnega materiala

Pripravite tesnilni material in trak za pritrditev tesnilnega materiala
v skladu z izstopno odprtino za zrak od (1) do (4), ki jo želite zapreti.

1 Odrežite tesnilni material in trak za pritrditev tesnilnega
materiala po perforaciji (črtkasti črti), pri tem pa pustite številko
izstopne odprtine za zrak, ki jo želite zapreti. S škarjami odrežite
trak za pritrditev tesnilnega materiala.

2 Odlepite zaščitni papir s traku za pritrditev tesnilnega materiala.

3 Prilepite tesnilni material na trak za pritrditev tesnilnega
materiala. (Prilepite tesnilni material na sredino traku za
pritrditev tesnilnega materiala, razen če navodila narekujejo
drugače.)

KDBHQ56B140 Tesnilni člen za izstopno odprtino 
za zrak Priročnik za montažo

■ Pred montažo pozorno preberite ta priročnik. Ne
zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga boste
potrebovali tudi v prihodnje.

■ Glejte priročnik za montažo za notranjo enoto in
okrasno ploščo.

■ Če se montira ločeno dobavljen komplet tesnilnega
materiala, 3-smernega izpihovanja morda ne bo mogoče
izbrati. Za podrobnosti glejte tehnična gradiva ali kataloge.

a Priročnik za montažo

b Tesnilni material (podolžna izstopna odprtina za zrak)

c Tesnilni material A, B (izstopna odprtina za zrak na vogalu)

d Tesnilni material C (izstopna odprtina za zrak na vogalu)

e Tesnilni material D (izstopna odprtina za zrak na vogalu)

f Trak za pritrditev tesnila (podolžna izstopna odprtina 
za zrak)

g Trak za pritrditev tesnila (izstopna odprtina za zrak 
na vogalu) 

h Trak za pritrditev tesnila (izstopna odprtina za zrak 
na vogalu)

i Tesnilni blok (za 3-smerno izpihovanje)

j Trak za pritrditev tesnilnega bloka

Vzorcev smeri izpihovanja, ki se razlikujejo od prikazanih na
naslednjih slikah, ni mogoče izbrati. (Lahko pride do rosenja.)

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

Izpihovanje v vseh smereh

Stran odvodne cevi

Stran cevi za hladivo

4-smerno izpihovanje

3-smerno izpihovanje

Izstopna odprtina za zrak (B)

Izstopna odprtina 
za zrak (A)

Izstopna odprtina za zrak (2)

Izstopna odprtina 
za zrak (D)

Izstopna odprtina 
za zrak (C)

Izstopna odprtina za zrak (3)

Izstopna odprtina 
za zrak (4)

Izstopna 
odprtina 
za zrak (1)

Stran 
odvodne 
cevi

Stran cevi za hladivo
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Priprava tesnilnega materiala za izstopno odprtino za zrak (1)

■ Za zapiranje izstopne odprtine za zrak (1) uporabite tesnilni
material (dodatek b) in tesnilni material D (dodatek e). Pazite, da
ne zavržete tesnilnega materiala.

* Odrežite samo, če želite zapreti samo izstopno odprtino za zrak (1).
Ne odrežite, če želite zapreti izstopno odprtino za zrak (1) in izstopno
odprtino za zrak (D).

Priprava tesnilnega materiala za izstopno odprtino za 
zrak (2), (3), (4)

Priprava tesnilnega materiala za izstopno odprtino za 
zrak (A), (B), (C), (D)

Zapiranje izstopne odprtine za zrak
1 Poravnajte konec krajše strani tesnilnega materiala z izstopno

odprtino za zrak na obeh straneh.

2 Prilepite tesnilni material, pripravljen v prejšnjem koraku, na
izstopno odprtino za zrak na notranji enoti.

Zapiranje izstopne odprtine za zrak (1)
1 Zaprite izstopno odprtino za zrak (1).

2 Delno zaprite izstopno odprtino za zrak (D).

Pri nameščanju tesnilnega materiala na trak za pritrditev
tesnilnega materiala mora natisnjena številka ostati vidna,
da bo mogoče prepoznati tesnilni material.

■ Ne režite po perforaciji pri tesnilnem materialu s
podolžno izstopno odprtino za zrak (dodatek b) in
traku za pritrditev tesnilnega materiala (dodatek f), kot
je prikazano spodaj. Če odrežete perforacijsko črto,
lahko pride do nabiranja kondenzata.

Izstopna 
odprtina 
za zrak (1)

Tesnilni material
(dodatek b) material D

(dodatek e)

Stran cevi 
za hladivo

Izstopna odprtina 
za zrak (D)

f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

e)

h)

12 mm

12 mm

f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

Prilepite tesnilni material tako, da med tesnilnim
materialom in izstopno odprtino za zrak ne bo nastala reža
in ločitev. Pride lahko do izpihovanja zraka in rosenja.

Tesnilni material 
(dodatek c)

tesnilnega materiala
(dodatek g)

12 mm

12 mm

Izstopna odprtina za zrak (A), (B)

Tesnilni material 
(dodatek d)

Trak za pritrditev 
tesnilnega materiala
(dodatek g)

12 mm

12 mm

Izstopna odprtina za zrak (C)

Tesnilni material 
(dodatek e)

Trak za pritrditev 
tesnilnega materiala

(dodatek h)

12 mm

12 mm

Izstopna odprtina za zrak (D)

Notranja enota (zbirna posoda za kondenzat)

Tesnilni material za izstopno 
odprtino za zrak (1)

Tesnilni material 
za izstopno odprtino 
za zrak (D)

Izstopna odprtina 
za zrak (D)

Izstopna 
odprtina za 
zrak (1)
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Zaprite izstopno odprtino za zrak (2), (3) in (4)
1 Zaprite izstopno odprtino za zrak (2), (3) in (4)

Zapiranje izstopne odprtine za zrak (A), (B), (C) 

Zapiranje izstopne odprtine za zrak (D)
Če želite zapreti izstopno odprtino za zrak (1) in izstopno odprtino za
zrak (D), najprej namestite tesnilni material na izstopno odprtino za
zrak (1).

Tesnilni blok (za 3-smerno izpihovanje)
Če izberete možnost 3-smernega izpihovanja, montirajte tesnilne bloke.
V nasprotnem primeru lahko pride do izpihovanja zraka in rosenja.

Mesta montaže za tesnilni blok

.

Odvisno od mesta montaže so možne 3 vrste montaže za tesnilni
blok (dodatek i).

Notranja enota

Izstopna odprtina za zrak (2), (3), (4)

Tesnilni material za izstopno odprtino za zrak (2), (3), (4)

Izstopna 

(A), (B), (C)

Notranja enota

A), (B), (C)

Izstopna odprtina za zrak (1)

Notranja enota

Izstopna odprtina za zrak (D)

Tesnilni material za izstopno odprtino za zrak (D)

Stran cevi 
za hladivo

Stran 
odvodne 
cevi
Tesnilni 
material

Tesnilni material
Tesnilni blok 
(dodatek i)

Tesnilni blok
(dodatek i)

OPOMBA Črta poravnave se razlikuje glede na obliko zbirne
posode za kondenzat.

Tesnilni 
material

Tesnilni material

Tesnilni blok (dodatek i)

Tesnilni blok (dodatek i)

Tesnilni material Tesnilni material

Tesnilni blok
(dodatek i)

Tesnilni blok (dodatek i)

Tesnilni material

Tesnilni 
material

Tesnilni blok (dodatek i)

Tesnilni blok (dodatek i)

Notranja enota

Tesnilni blok
(dodatek i) 

Smer ventilatorja 
sredinsko

Tip 1

Tesnilni blok 
(dodatek i) 

Tesnilni blok 
(dodatek i) 
Notranja enota 
(zbirna posoda 
za kondenzat)

Notranja enota 
(zbirna posoda 
za kondenzat)

Smer ventilatorja 
sredinsko

Smer ventilatorja sredinsko
Pogled od zgoraj

Tip 2
Priročnik za montažo
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Samočistilna okrasna plošča, vstopna rešetka za svež zrak

Spodaj je prikazan primer, ko je zaprta izstopna odprtina za zrak (4).

Montaža tesnilnega bloka
1 Postavite oba tesnilna bloka (dodatek i) na mesto montaže. 

2 Odstranite zaščitni papir s traku za pritrditev tesnilnega bloka
(dodatek j).

3 Prilepite trak za pritrditev tesnilnega traku (dodatek j) na tesnilni
blok (dodatek i).

Samočistilna plošča, vstopna rešetka za svež zrak

1 Zasukajte nihajno loputo in pritrdite trak za pritrditev tesnilnega
bloka na ustvarjeno režo.

OPOMBA Pri kombinaciji s samočistilno ploščo in vstopno
rešetko za svež zrak montirajte tesnilni blok na
komoro. Pred montažo okrasne plošče pritrdite
tesnilni blok.

Tesnilni blok
(dodatek i) Notranja enota 

(zbirna posoda 
za kondenzat)

Tesnilni blok
(dodatek i) 

Notranja enota (zbirna 
posoda za kondenzat)

Tip 3

Notranja 
enota

Komora

Tesnilni blok 
(dodatek i) 

Zatesnjena izstopna 
odprtina za zrak

Tesnilni blok 
(dodatek i) 

Tesnilni blok
(dodatek i) 

Komora
KomoraSmer 

ventilatorja sredinsko

poravnave poravnave 

Za preprečevanje izpihovanja zraka in rosenja:
■ prilepite tesnilni blok v skladu s črtami poravnave, ne

da bi ustvarili režo;
■ poskrbite, da se trak za pritrditev tesnilnega bloka ne

odlepi.

OPOMBA Pri kombinaciji s samočistilno ploščo in vstopno
rešetko za svež zrak pritrdite tesnilni blok pred
montažo na okrasno ploščo.

i

j)

j

j

j)

j
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Nastavitev sistema
Ko dovedete napajanje, z daljinskim upravljalnikom opravite
nastavitev sistema v skladu s priročnikom, priloženim daljinskemu
upravljalniku, odvisno od pogojev montaže.

Z daljinskim upravljalnikom nastavite "Številka načina", "Številka prve
kode" in "Druga številka".

Nastavitev v skladu s številom uporabljenih izstopnih 
odprtin za zrak
Preklopite vrednost "Številka druge kode", prikazano v spodnji tabeli,
odvisno od števila uporabljenih izstopnih odprtin za zrak. Kadar so
zaprte vogalne izstopne odprtine za zrak za 4-smerno izpihovanje,
nastavite smer izpihovanja zraka na "navzdol".

Nastavitev v skladu s številom uporabljenih izstopnih odprtin 
za zrak

Nastavitev, ko so vogalne izstopne odprtine za zrak zaprte za 
4-smerno izpihovanje

* "Številka načina" se običajno zbirno nastavi za skupino. Za
posamično nastavitev vsake posamezne notranje enote in izvedbo
preverjanj po nastavitvah določite številko načina v oklepaju.

Nastavitev v skladu z višino stropa
Za višino stropa glejte višino stropa in število uporabljenih izstopnih
odprtin za zrak. Nato preklopite vrednost "Številka druge kode",
prikazano v spodnji tabeli, odvisno od števila izstopnih odprtin za
zrak.

Nastavitev glede na višino stropa

* "Številka načina" se običajno zbirno nastavi za skupino. Za
posamično nastavitev vsake posamezne notranje enote in izvedbo
preverjanj po nastavitvah določite številko načina v oklepaju.

Višina stropa in število uporabljenih izstopnih odprtin za zrak

Vrednosti za višino stropa so okvirne.

OPOMBA Če je mesto montaže višje od običajne višine
stropa, je treba izbrati "Nastavitev v skladu
z višino stropa".

Nastavitev Št. načina 
delovanja* Št. prve kode Št. druge 

kode
Izpihovanje v 
vseh smereh 

4-smerno 13 (23) 1
01

3-smerno 
izpihovanje 02

Nastavitev Št. načina 
delovanja* Št. prve kode Št. druge 

kode
Običajna smer 

izpihovanja 
zraka

13 (23) 4

02

Smer 
izpihovanja 

zraka navzdol
03

Nastavitev Št. načina 
delovanja* Št. prve kode Št. druge 

kode
Običajna

13 (23) 0
01

Visoka (1) 02
Visoka (2) 03

Število uporabljenih izstopnih 
odprtin za zrak

Notranja enota

Razred 71
Izpihovanje 

v vseh 
smereh

4-smerno 
izpihovanje 

zraka

3-smerno 
izpihovanje 

zraka

Višina 
stropov

Običajna ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Visoka (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Visoka (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Število uporabljenih izstopnih 
odprtin za zrak

Notranja enota

Razred 100~140
Izpihovanje 

v vseh 
smereh

4-smerno 
izpihovanje 

zraka

3-smerno 
izpihovanje 

zraka

Višina 
stropov

Običajna ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Visoka (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Visoka (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Priročnik za montažo
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