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Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.

Tillbehör
Se till att alla delar finns innan installationen påbörjas.

Luftutsläppets riktning och placering av 
tätningsmaterialet

Val av luftutlopp
1 Välj luftutsläppets riktning från följande bilder i enlighet med

inomhusenhetens placering.

2 Se inställning på plats för inställning av positionsnummer.

3 Se installationshandboken som medföljer inomhusenheten för
val av installationsplats.

Förbereda tätningsmaterialet

Förbered tätningsmaterialet och tejpen för att fästa tätningsmaterialet
i enlighet med det luftutlopp (1) till (4) som ska stängas.

1 Klipp tätningsmaterialet och fästtejpen till tätningsmaterialet
längs med den perforerade linjen (prickad linje) utan att klippa
bort numret på det luftutlopp som ska stängas. Klipp av
tätningsblockets fästtejp med en sax.

2 Ta bort skyddspappret från tätningsmaterialet och tejpen för att
fästa tätningsmaterialet.

3 Fäst tätningsmaterialet på fästtejpen till tätningsmaterialet. (Fäst
tätningsmaterialet i mitten på fästtejpen till tätningsmaterialet,
om inte annat angivits.)

KDBHQ56B140 Tätningsdel till luftutsläpp Installationshandbok

■ Läs igenom denna handbok noggrant innan
installationen påbörjas. Kasta inte bort den. Förvara
den säkert så att den kan användas vid behov.

■ Se installationshandboken för både inomhusenheten
och dekorationspanelen.

■ Det kan hända att trevägsflödet inte går att välja om
separat tillhandahållet tätningsmaterial installeras.
Utförlig information finns i det tekniska materialet eller
katalogerna.

a Installationshandbok

b Tätningsmaterial (längsgående luftutlopp)

c Tätningsmaterial A, B (luftutlopp i hörnet)

d Tätningsmaterial C (luftutlopp i hörnet)

e Tätningsmaterial D (luftutlopp i hörnet)

f Tejp för att fästa tätningen (längsgående luftutlopp)

g Tejp för att fästa tätningen (luftutlopp i hörnet) 

h Tejp för att fästa tätningen (luftutlopp i hörnet)

i Tätningsblock (för trevägsflöde)

Det går inte att välja andra utsläppsmönster vad gäller
riktningen än de som visas i följande bilder.
(Kondensbildning kan ske.)
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Dräneringsrörsida

Köldmedierörsida

Luftutlopp (B)

Luftutlopp (A)

Luftutlopp (2)

Luftutlopp (D)

Luftutlopp (C)

Luftutlopp (3)

Luftutlopp (4)

Luftutlopp (1)
Dränerings-
rörsida

Köldmedierörsida
Installationshandbok
1

KDBHQ56B140
Tätningsdel till luftutsläpp

4P564848-1A  2019.05



4PSV564848-1A.book  Page 2  Tuesday, May 28, 2019  5:12 PM
 

Förbered tätningsmaterialet till luftutloppet (1)

■ Använd tätningsmaterial (tillbehör b) och tätningsmaterial D
(tillbehör e) för att stänga luftutloppet (1). Släng inte
tätningsmaterialet.

* Klipp endast av om du endast vill stänga luftutloppet (1). Klipp inte
av om du vill stänga både luftutlopp (1) och luftutlopp (D).

Förbereda tätningsmaterialet till luftutloppet (2), (3), (4)

Förbereda tätningsmaterialet till luftutloppet (A), (B), (C), (D)

Stänga luftutloppet
1 Passa in änden på tätningsmaterialets korta sida med

luftutloppet på båda sidor.

2 Fäst tätningsmaterialet som förbereddes i föregående steg på
inomhusenhetens luftutlopp.

Stänga luftutloppet (1)
1 Stäng luftutloppet (1).

2 Stäng luftutloppet (D) delvis.

Se till att det tryckta numret fortfarande är synligt när du
fäster tätningsmaterialet på fästtejpen till tätningsmaterialet,
så att tätningsmaterialet är identifierbart.

■ Klipp inte längs med den perforerade linjen när det
gäller tätningsmaterialet till det långa luftutloppet
(tillbehör b) och fästtejpen till tätningsmaterialet
(tillbehör f) enligt vad som visas nedan. Om den
perforerade linjen klipps av kan det bilda kondens.

Klipp inte av

Luftutlopp (1) Tätningsmaterial
(tillbehör b) 

Avklippt 
tätningsmaterial D
(tillbehör e)

Köldmedierörsida

Luftutlopp (D)

Skyddspapper

Tejp för att fästa 
tätningsmaterialet
(tillbehör f)

Tätningsmaterial (tillbehör b)

10
 m

m

10
 m

m

Tätningsmaterial D 
(tillbehör e)

Tejp för att fästa 
tätningsmaterialet
(tillbehör h)

Avkapning*

12 mm

12 mm

Skyddspapper Tejp för att fästa 
tätningsmaterial
(tillbehör f)

Tätningsmaterial (tillbehör b)

10
 m

m

10
 m

m

Avkapning 

Fäst tätningsmaterialet utan att skapa ett mellanrum eller
separation mellan tätningsmaterialet och luftutloppet.
Luftutsläpp och kondensbildning kan ske.

Tätningsmaterial 
(tillbehör c)

Skyddspapper

Tejp för att fästa 
tätningsmaterialet
(tillbehör g)

12 mm

12 mm

Luftutlopp (A), (B)

Tätningsmaterial 
(tillbehör d)

Tejp för att fästa 
tätningsmaterialet
(tillbehör g)

12 mm

12 mm

Luftutlopp (C)

Tätningsmaterial 
(tillbehör e)

Tejp för att fästa
 tätningsmaterialet

(tillbehör h)

12 mm
12 mm

Luftutlopp (D)

Inomhusenheten (dräneringstråg)

Tätningsmaterial för luftutlopp (1)

Tätningsmaterial 
för luftutlopp (D)

Luftutlopp (D)

Luftutlopp (1)
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Stänga luftutloppet (2), (3) och (4)
1 Stäng luftutloppet (2), (3), (4)

Stänga luftutloppet (A), (B), (C) 

Stänga luftutloppet (D)
Stäng både luftutloppet (1) och luftutloppet (D). Fäst först
tätningsmaterialet på luftutloppet (1).

Tätningsblock (för trevägsflöde)
Installera tätningsblocken när du väljer alternativet med trevägsflöde.
I annat fall kan luftutsläpp och kondensbildning ske.

Installationsplatser för tätningsblock

.

Det finns 3 olika installationstyper för tätningsblocket (tillbehör i)
beroende på installationsplatsen.

Inomhusenhet

Luftutlopp (2), (3), (4)

Tätningsmaterial för luftutlopp (2), (3), (4)

Luftutlopp
(A), (B), (C)

Inomhusenhet

Tätningsmaterial för luftutlopp (A), (B), (C)

Luftutlopp (1)

Inomhusenhet

Luftutlopp (D)

Tätningsmaterial för luftutlopp (D)

Köldmedie-
rörsida

Dränerings-
rörsida
Tätnings-
material

Tätningsmaterial
Tätningsblock 
(tillbehör i)

Tätningsblock
(tillbehör i)

OBS! Inriktningslinjen skiljer sig åt beroende på
dräneringstrågets form.

Tätnings-
material

Tätningsmaterial

Tätningsblock (tillbehör i)

Tätningsblock (tillbehör i)

Tätningsmaterial Tätningsmaterial

Tätningsblock
(tillbehör i)

Tätningsblock (tillbehör i)

Tätningsmaterial

Tätnings-
material

Tätningsblock (tillbehör i)

Tätningsblock (tillbehör i)

Inomhusenhet

Tätningsblock
(tillbehör i) 

Riktning för 
fläktens mitt

Inriktningslinje 

Inriktningslinje 
Typ 1

Tätningsblock 
(tillbehör i) 

Tätningsblock 
(tillbehör i) 

Inomhusenhet 
(dräneringstråg)

Inomhusenhet 
(dräneringstråg)

Riktning för 
fläktens mitt

Riktning för fläktens mitt

Inriktningslinje 

Inriktningslinje

Sett ovanifrån

Typ 2
Inriktningslinje 
Installationshandbok
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Dekorationspanel med automatisk rengöring, friskluftsintagsgaller

Exemplet nedan gäller i de fall när luftutloppet (4) är stängt.

Installation av tätningsblocket
1 Placera båda tätningsblocken (tillbehör i) på installationsplatsen. 

Panel med automatisk rengöring, friskluftsintagsgaller

1 Vrid svängklaffen och fäst tätningsblock på det mellanrum som
skapas.

OBS! I de fall då kombinationen panel med automatisk
rengöring, friskluftsintagsgaller används, måste
tätningsblocket till kammaren installeras. Fäst
tätningsblocket innan du monterar dekorations-
panelen.

Tätningsblock
(tillbehör i) 

Inomhusenhet 
(dräneringstråg)

Tätningsblock
(tillbehör i) 

Inomhusenhet 
(dräneringstråg)

Inriktningslinje

Inriktningslinje

Pilvy A

A

Typ 3

Inomhusenhet

Kammare

Tätningsblock 
(tillbehör i) 

Tätat luftutlopp

Tätningsblock 
(tillbehör i) 

Tätningsblock
(tillbehör i) 

Kammare
KammareRiktning för 

fläktens mitt

Inriktnings-
linje

Inriktningslinje Inriktnings-
linje 

Pilvy A

Fäst tätningsblocket enligt inriktningslinjerna utan att
skapa ett mellanrum, för att undvika luftutsläpp och att
kondens bildas.

OBS! I de fall då kombinationen panel med automatisk
rengöring, friskluftsintagsgaller används, måste
tätningsblocket installeras innan du monterar
dekorationspanelen.

Inriktningslinje 

Inriktningslinje 

Tätningsblock
(tillbehör i) 

Tätningsblock
(tillbehör i) Inriktningslinje

(tillbehör i) 

Inriktningslinje
(tillbehör i) 
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Fältinställning
Utför fältinställning med fjärrkontollen efter att strömmen sätts på i
enlighet med handboken som medföljer fjärrkontrollen, beroende på
installationsförutsättningar.

Ställ in "Lägesnummer", "Första kodnummer" och "Andra nummer"
med hjälp av fjärrkontrollen.

Inställning efter hur många luftutlopp som används
Ändra "Andra kodnummer" som visas i tabellen nedan beroende på
antalet luftutlopp som används. Ställ in luftflödesriktningen till "nedåt"
när de hörnplacerade luftutloppen stängs för fyrvägsflöde.

Inställning efter hur många luftutlopp som används

Inställning när de hörnplacerade luftutloppen är stängda för 
fyrvägsflöde

* Inställningen "Lägesnummer" görs vanligtvis kollektivt för en grupp.
Ställ in enskilda inomhusenheter separat och utför kontroller efter
inställningen genom att ange lägesnumret inom parentes.

Inställning beroende på takhöjden
Hänvisa till takhöjden och antal luftutlopp som används för rätt
placering. Ändra sedan "Andra kodnummer" som visas i tabellen
nedan beroende på antalet luftutlopp som används.

Inställning beroende på takhöjd

* Inställningen "Lägesnummer" görs vanligtvis kollektivt för en grupp.
Ställ in enskilda inomhusenheter separat och utför kontroller efter
inställningen genom att ange lägesnumret inom parentes.

Takhöjd och antalet luftutlopp som används

Värdena för takhöjd är endast för referens.

OBS! Om installationsplatsen är högre än normal
takhöjd krävs "Inställning beroende på takhöjden".

Inställning Lägesnr.* Första kodnr. Andra kodnr.
Genomgående 
flöde fyrvägs 13 (23) 1

01

Trevägsflöde 02

Inställning Lägesnr.* Första kodnr. Andra kodnr.
Normal luft-

flödesriktning
13 (23) 4

02

Nedåtriktat 
luftflöde 03

Inställning Lägesnr.* Första kodnr. Andra kodnr.
Standard

13 (23) 0
01

Hög (1) 02
Hög (2) 03

Antalet luftutlopp som används

Inomhusenhet

Klass 71

Genom-
gående 

flöde

Fyr-
dubbel-

riktat 
luftutlopp

Tre-
dubbel-

riktat 
luftutlopp

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

Antalet luftutlopp som används

Inomhusenhet

Klass 100~140

Genom-
gående 

flöde

Fyr-
dubbel-

riktat 
luftutlopp

Tre-
dubbel-

riktat 
luftutlopp

Takhöjd
Standard ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Hög (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Hög (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Installationshandbok
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