4P564849-1C
Daikini kliimaseadme värske õhu sissevõtukomplekt
(õhukanali ventilaatorita)

KDDP55D160-2

Paigaldusjuhend

LUGEGE NEID JUHISEID PÕHJALIKULT ENNE PAIGALDAMIST.
HOIDKE SEE JUHEND HILISEMAKS LUGEMISEKS KÄEPÄRASES KOHAS.
Ettevaatust
Enne paigaldustöid lugege põhjalikult järgmisi ohutuse ettevaatusabinõusid ja järgige neid töö ajal ohutuse tagamiseks.
● Kasutage toote paigaldamiseks kaasasolevaid või ettenähtud komponente. Vastasel juhul võib tekkida õhuleke või toote tõrge.
● Pärast paigaldamist veenduge, et proovikäivituse ajal ei esineks ebatavalist töötamist.
Kombinatsioonide tabel
Komplekti nimetus

Sobiva siseseadme nimetus ja paneeli nimetus
Mudel

KDDP55D160-2

SPLIT

FCAG-B, FCAHG-H, FXFQ-B

Dekoratiivpaneel

BYCQ140-E

Märkused
● Seda komplekti saab paigaldada lakke kinnitatud kassett-tüüpi kliimaseadmele.
● Enne paigaldamist kontrollige siseseadme nimetust ülalolevast tabelist.
● Vaadake paigaldamise ajal ka siseseadme paigaldusjuhendit ja dekoratiivpaneeli paigaldusprotseduuri.
● Õhukanali ventilaatori paigaldamisel kasutage juhtmeadapterit (EKRP1C12) ja ühendage see siseseadme ventilaatoriga.
● Kui dekoratiivpaneeli ja lae vahel on tühimik, korrigeerige vahe, kasutades kinnituskronsteine (kuuluvad sellesse komplekti).
Paigaldamiseks vaadake üksikasju dekoratiivpaneeliga kaasasolevast paigaldusjuhendist.
ETTEVAATUST
Juhtige siseseadme sissevõetava õhu voolu, et see oleks 10% aeglasem.
● Paigaldage kindlasti kaasasolev andurikomplekt.
Soovitatav õhukanal, mis tuleb kohapeal ühendada, on toodud allolevas tabelis.
Osa nimetus

Osa number

Paindlik kanal
(Tavaline läbimõõt D150)

K-FDS151D (1 m)
K-FDS152D (2 m)

K-FDS153D (3 m)
K-FDS154D (4 m)

Komponendid
Kontrollige, kas komplektiga on kaasas järgmised osad. (Varjutatud osad on pakitud eraldi.)
Nimi

Sissevõtukamber

Ühenduskamber
(vasak)

Ühenduskamber
(parem)

Tihendusmaterjal

Kuivatuslint

Kuju

A - B

Kogus

1

1

1

2

2

Nimi

Kruvi

Andurikomplekt

Klamber

Kruvi (andurile)

Paigaldusjuhend
(see juhend)

Kogus

4

1

2

1

1

Nimi

Kinnituskronstein

Kuju

Kuju

Kogus

4

1. Asukoha ja pääsuluugi valimine
(1) Vaadake allolevalt jooniselt paigaldusasendi valimist (mõõtühik: mm).

*1

Siseseade

Kanal (kohapeal
hangitav)

Kontroll-luuk
455 mm (lae avatud ruum)
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*1. Riputage ja kinnitage paigaldamiseks T-kujulise toru komplekt. T-kujulise toru koormus võib tekitada vahe siseseadme ja sissevõtukambri vahele.
*2. Kontroll-luugi paigaldamine (450 x 450 mm või rohkem). Paigaldada tuleb emb-kumb kontroll-luukidest.
Siseseade

Standardne dekoratiivpaneel

SPLIT

Disaindekoratiivpaneel
A (mm)

FCAG35-71B

264

306

306

348

348

390

FXFQ20-63B
FCAG100-140B
FXFQ80-100B
FCAHG71-140H
FXFQ125B
(2) Paigaldage kontroll-luuk (mõõtühik: mm).
Kontroll-luuk 450 x 450 mm või rohkem
(Vt märkus *2.)
T-kujulise toru komplekt
(Kohapeal hangitav)

Kontroll-luuk 450 x 450 mm või rohkem
(Vt märkus *2.)

725

2. Andurikomplekti ja sissevõtukambri paigaldamine
Kui siseseade on juba paigaldatud, tehke järgmised protseduurid vastavalt allolevatele ettevaatusabinõudele.
● Lülitage enne tööde tegemist toide välja.
● Eemaldage siseseadmelt dekoratiivpaneel. (Vaadake üksikasju dekoratiivpaneeliga kaasasolevast paigaldusjuhendist.)
Andurikomplekti paigaldamine
1. Vaadake paigaldusjuhendit, eemaldage siseseadme juhtploki kaas.
2. Paigaldage andurikomplekt kaasasolevate kruvidega siseseadme vastuvõtukoonusele.
3. Eemaldage olemasoleva anduri konnektor (X16A) siseseadme trükkplaadilt.
4. Ühendage siseseadmele kinnitatud andurikomplekti juhtmekimp siseseadme trükkplaadi konnektoriga (X16A).
5. Kasutage kaasasolevaid klambreid, et kinnitada juhtmekimp (teise juhtmekimbu külge) nagu näidatud alloleval joonisel.
6. Kui kõik juhtmetööd on tehtud, paigaldage juhtploki kaas vastavalt kliimaseadme paigaldusjuhendile.
Anduri juhtmekimp
Andurikomplekt

Kruvi

Vastuvõtukoonus

2. Kinnitage andurikomplekt
kaasasolevate kruvidega
vastuvõtukoonusele.
Juhtploki kaas
1. Eemaldage juhtploki kaas.
(Kruvi - 2 kohta)

Andurikomplekt

Vastuvõtukoonus
3. Eemaldage olemasoleva
anduri konnektor.
4. Ühendage paigaldatud
andurikomplekti konnektor.

Sissevõtukambri paigaldamine
Joonisel on näidatud uuele siseseadmele paigaldamise protseduuri.
1. Kleepige kuivatuslint õhuväljalaske nurgatihendile ja seejärel kinnitage need siseseadme õhu väljalaskele. (2 kohta) Joonis 1, joonis 2.
2. Paigaldage sissevõtukamber haakidega siseseadmele (4 kohta). Joonis 3, joonis 5.
3. Kinnitage neljas kohas haagid vastavalt joonisele 4.
4. Paigaldage siseseade ja sissevõtukamber, joondades nende kontuurid. Joonis 4, joonis 6.
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Joonis 1 Õhu väljalase

Joonis 3

Tihendusmaterjal

Sissevõtukamber

)

(12

Joonis 2 Mõlemad asendid

Samm 1
Eemaldage
kaitsepaber.
(12

Andurikomplekt

Kuivatuslint

)

Haak
(4 kohta)

Õhu väljalase

Samm 2
Kleepige tihend lindile. (2 tk)

Siseseade

Juhtploki kaas

Siseseade

Riputuskronstein
(4 kohta)

Joonis 4 Paigaldamine
Haak

Joonis 5 Pärast paigaldamist

Sissevõtukamber

Haak

Siseseade

Haak

Riputuskronstein

Joondage kontuurid
Riputuskronstein

Jahutusaine torud

Riputuskronstein

Haakide kinnitamine

Joonis 6 Paigaldamise tegemise joonis
Sissevõtukamber

Siseseade

3. Siseseadme ja sissevõtukambri paigaldamine
● Paigaldage siseseade ja sissevõtukamber.
Paigaldamiseks järgige siseseadmega kaasasolevat paigaldusjuhendit (vaadake
paigalduskõrgust parempoolselt jooniselt).
● Sissevõtukambri paigaldamiseks olemasolevale siseseadmele muutke
siseseadme paigalduskõrgus parempoolsel joonisel A-ks.

Riputuskronstein
Siseseade

Sissevõtukamber
Standardne dekoratiivpaneel
Disaindekoratiivpaneel

Lagi

A=185 mm
A=227 mm

4. Ühenduskambri paigaldamine ja painduva õhukanali ühendamine
Paigaldage ühenduskambrid. (Üks kamber kummalgi pool, kokku 2) Joonis 7.
1. Lükake ühenduskambrite (vasak) või (parem) neljakandilised augud üles, kui kinnitate need sissevõtukambri haakidele (labadele) (2 kohta).
2. Kinnitage ühenduskamber kaasasolevate M5 kruvidega. (2 kohta).
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Joonis 7 Ühenduskambri paigaldamine (see joonis näitab vasakut ühenduskambrit.)
Ühenduskamber
Vasak (parem)

Ühenduskambri paigaldamine (see joonis
näitab vasakut ühenduskambrit)

Neljakandilised
augud
Samm 1:
Lükake vasaku või parema
ühenduskambri neljakandilised augud
üles, kui kinnitate need sissevõtukambri
haakidele (2 kohta).

Kruvi M5
Õhu sissevõtt
Sissevõtukamber

Samm 2:
Kinnitage ühenduskamber
kaasasolevate M5 kruvidega (2 kohta).

Paigaldamise tegemise joonis

5. Tolmuühendus <Kanal: läbimõõt Ø150>
1. Ühendage kanal ühenduskambriga.
(Sisestage kanal ühenduskambri toruosa lõppu.)
2. Kinnitage ühendatud osad rihmaga ja õhulekete vältimiseks mähkige teibiga.
3. Isoleerige kanal kondensaadi ennetamiseks.
4. Veenduge, et T-kujuline toru ripuks, oleks kinnitatud sobivalt tihendatud. Vastasel juhul võib tekkida õhuleke.
ETTEVAATUST
● Järgige kanali paigaldamisel kohalikke seadusi ja määrusi.
● Kui metallkanal viiakse läbi puitseina, isoleerige kanal ja sein elektriliselt.
● Välimisel poolel paigaldage kanal allapoole kaldu, et kanalisse ei satuks vihmavett. (Kalle 1/100~1/50)
● Kohta, kus see puutub kokku välisõhuga, paigaldage võrk, et takistada lindude, väikeloomade ja putukate sisenemist kanalisse.
● Kohta, kus see puutub kokku välisõhuga, paigaldage õhufilter, et kaitsta siseseadme soojusvahetit.
Ärge tehke järgmisi kanali töid:

Ülemäärane painutamine

Mitu korda painutamine

Läbimõõdu vähendamine

6. Dekoratiivpaneeli ja sissevõtukambri paigaldamine
● Kui dekoratiivpaneel on ajutiselt paigaldatud, paigaldage juhtmekimp, mis on paigutatud mööda dekoratiivpaneeli, läbi sissevõtukambri
elektrijuhtmete ava. Kinnitage pöörleva laba mootori juhtmekimp ja anduri juhtmekimp klambriga kokku.
● Paigaldage dekoratiivpaneel vastavalt dekoratiivpaneeli paigaldusjuhendile (eemaldage juhtploki kaas.)
● Kui juhtmekimp on paigaldatud, paigaldage juhtploki kaas. Paigaldamisel jälgige, et juhtmed ei jääks kuhugi vahele.
Sissevõtukamber

Vastuvõtukoonus

Juhtploki kaane kruvi

Elektrijuhtmete ava
Juhtmekimp:
Viige juhtmekimp paneeli poolelt sissevõtukambrisse. (Kui dekoratiivpaneel on
ajutiselt paigaldatud, viige juhtmekimp läbi
elektrijuhtmete ava.)

Dekoratiivpaneel

Juhtploki kaas

Juhtmevabad kliimaseadmed
● Vaadake ühendusprotseduuri üksikasju juhtmevaba kaugkontrolleri komplektiga (saadaval eraldi) kaasasolevast paigaldusjuhendist
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