
Daikin Klima Temiz hava giriş kiti 
(kanal fanı olmadan)

KDDP55D160-2

4P564849-1C

Montaj kılavuzu



Taze hava giriş kiti - KDDP55D160-21

MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

İkaz
Montaj işine başlamadan önce dikkatli bir şekilde aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun ve çalışma sırasında güvenliği sağlamak için bunlara uyun.

 ● Ürünleri monte etmek için takılı veya belirtilen bileşenleri kullandığınızdan emin olun. Aksi halde, hava kaçağına neden olabilir veya ürün düşebilir.
 ● Montajdan sonra, deneme çalıştırması sırasında bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.

Kombinasyon tablosu

Kit adı İlgili iç ünite adı ve panel adı

Model

KDDP55D160-2 SPLIT FCAG-B, FCAHG-H, FXFQ-B

Dekoratif panel BYCQ140-E

Notlar
 ● Bu kit tavana monte edilmiş kaset tipi klimalar için takılabilir.
 ● Monte etmeden önce, yukarıdaki tabloya bakarak iç ünite adını onaylayın.
 ● Montaj sırasında lütfen iç ünite için montaj kılavuzuna ve dekoratif panel için montaj prosedürüne bakın.
 ● Bir kanal fanı monte ederken, bir kablo adaptörü (EKRP1C12) kullandığınızdan ve onu iç ünite fanına bağladığınızdan emin olun.
 ● Dekoratif panel ile tavan arasında boşluk varsa tespit tutucusunu (bu kitle birlikte verilen) kullanarak boşluğu düzeltin. Montaj ayrıntıları için 

dekoratif panelle sağlanan montaj kılavuzuna bakın.

İKAZ
İç ünitenin giriş hava akışı hacminin %10 veya daha yavaş olmasını kontrol edin.

 ● Takılı sensör tertibatını monte ettiğinizden emin olun.
Sahada bağlantı için önerilen kanal aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Parça adı Parça numarası

Esnek kanal 
(Normal çap D150)

K-FDS151D (1 m)     K-FDS153D (3 m) 
K-FDS152D (2 m)     K-FDS154D (4 m)

Bileşenler
Kitinizle birlikte aşağıdaki parçaların eksiksiz şekilde verildiğini kontrol edin. (Gölgeli alan ayrıca paketlenmiştir.)

Adı Emme gövdesi Bağlantı gövdesi (Sol) Bağlantı gövdesi 
(Sağ)

Sızdırmazlık 
malzemesi

Nem alıcı bant

Biçimi

A   -   B

Miktarı 1 1 1 2 2

Adı Vida Sensör tertibatı Kelepçe Vida (sensör için) Montaj kılavuzu  
(Bu kılavuz)

Biçimi

Miktarı 4 1 2 1 1

Adı Tespit tutucusu

Biçimi

Miktarı 4

1. Konum ve erişim kapağının seçimi
(1) Montaj konumunu seçmek için aşağıdaki şekle bakın (birim: mm).

*1

455 mm (Tavan açıklığı alanı)
İç ünite Kontrol deliği

Kanal (sahada 
tedarik edilir)
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*1. Montaj için T-tüpü tertibatını asın ve sabitleyin. T-tüpü tertibatının yükü iç ünite ve emme gövdesi arasında bir açıklık oluşturabilir. 
*2. Kontrol deliğini monte edin (450 x 450 mm veya daha fazla). Kontrol deliklerinden biri monte edilmelidir.

İç ünite Standart Dekoratif panel Dekoratif tasarımlı panel

SPLIT A (mm)

FCAG35-71B 264 306

FXFQ20-63B

FCAG100-140B 306 348

FXFQ80-100B

FCAHG71-140H 348 390

FXFQ125B

(2) Kontrol deliğini monte edin (birim: mm).
Kontrol deliği 450 x 450 mm veya daha fazla
(Bkz. not *2.)

Kontrol deliği 450 x 450 mm veya daha fazla
(Bkz. not *2.)

T-tüp tertibatı
(Sahada temin edilir)

725

2. Sensör tertibatının ve emme gövdesinin montajı
İç ünite zaten monte edildiyse aşağıdaki önlemlere göre aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

 ● İşleme başlamadan önce güç beslemesini kestiğinden emin olun.
 ● Dekoratif paneli iç üniteden çıkarın. (Ayrıntılar için lütfen dekoratif panelle sağlanan montaj kılavuzuna bakın.)

Sensör tertibatının montajı
1. İç ünitenin montaj kılavuzuna bakın, iç ünitenin kontrol kutusu kapağını çıkarın.
2. Sağlanan vidaları kullanarak sensör tertibatını iç ünitenin çan ağzına monte edin.
3. Varolan sensörün konektörünü (X16A) iç ünitenin baskılı devre kartından çıkarın.
4. İç üniteye takılı sensör tertibatının kablo demetini iç ünitenin baskılı devre kartındaki konektöre (X16A) bağlayın.
5. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kablo demetini (diğer kablo demetine) sabitlemek için sağlanan kelepçeleri kullanın.
6. Tüm kablolama işlemleri tamamlandığında, kontrol kutusu kapağını klimayla sağlanan montaj kılavuzuna göre monte edin.

Sensör tertibatı Vida

Kontrol kutusu kapağı
1. Kontrol kutusu kapağını çıkartın.
(Vida - 2 konum)

Çan ağzı

2. Sağlanan vidaları kullanarak 
sensör tertibatını çan ağza 
sabitleyin.

3. Varolan sensörün 
konektörünü çıkarın.
4. Monte edilmiş sensör 
tertibatının konektörünü 
bağlayın.

Sensör kablo demeti

Sensör tertibatı

Çan ağzı

Emme gövdesinin montajı
Şekilde yeni bir iç ünite için montaj prosedürü gösterilmektedir.
1. Nem alıcı bandı köşe hava çıkışı sızdırmazlık malzemesine yapıştırın ve sonra bunları iç ünitenin hava çıkışına takın. (2 konum) Şek.1, Şek.2.
2. Kancaları kullanarak iç ünite üzerindeki emme gövdesini monte edin (4 konum). Şek.3, Şek.5.
3. Şek.4'e bakarak dört konumda kancaları sabitleyin.
4. Kontürlerini hizalayarak iç üniteyi ve emme gövdesini monte edin. Şek.4, Şek.6.
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Şek.1 Hava çıkışı

Şek.2 Her iki konum

Şekil 3

Sızdırmazlık malzemesi

Nem alıcı bant

Adım 1
Koruyucu kağıdı 
soyun.

Adım 2
Sızdırmazlık malzemesini 
banda yapıştırın. (2 adet)

(12)

(12)

Hava çıkışı

İç ünite

Emme gövdesi

İç ünite

Soğutucu akışkan boruları

Kontrol 
kutusu kapağı

Sensör tertibatı Kanca
(4 konum)

Askı kelepçesi
(4 konum)

Şek.4 Montaj
Şek.5 Montajdan sonra

Kanca
Emme gövdesi Kanca Kanca

Askı kelepçesi

Askı kelepçesiKancaları sabitleme

Kontürleri hizalayın

İç üniteAskı kelepçesi

Şek.6 Montaj sonu şekli

Emme gövdesi

İç ünite

3. İç ünitenin ve emme gövdesinin montajı

 ● İç üniteyi ve emme gövdesini monte edin. 
Montaj için iç üniteyle sağlanan montaj kılavuzunu izleyin (Montaj yüksekliği için 
lütfen sağdaki şekle bakın.).

 ● Varolan bir iç ünite üzerine emme gövdesini monte etmek için sağ şekildeki iç 
ünitenin montaj yüksekliğini A olarak değiştirin.

İç ünite

Askı kelepçesi

Emme gövdesi
Tavan

Standart Dekoratif panel A=185 mm

Dekoratif tasarımlı panel A=227 mm

4. Bağlantı gövdesinin montajı ve esnek kanalın bağlantısı
Bağlantı gövdesini monte edin. (Her iki tarafta bir gövde, toplam 2) Şek.7.
1. Emme gövdesinin (2 konum) kancası (çıkıntı) üzerine takarken bağlantı gövdesi (Sol) veya (Sağ) kare deliklerini yukarı itin.
2. Bağlantı gövdesini sağlanan M5 vidaları kullanarak sabitleyin. (2 konum).
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Bağlantı gövdesi
Sol (Sağ)

Bağlantı gövdesinin montajı 
(bu şekilde sol bağlantı gövdesi 
gösterilmektedir)

Vida M5

Dış giriş

Emme gövdesi

Kare delikler

Adım 1:
Emme gövdesinin (2 konum) kancaya 
takarken bağlantı gövdesi Sol veya 
Sağın kare deliklerini yukarı itin.

Adım 2:
Bağlantı gövdesini sağlanan M5 vidaları 
kullanarak sabitleyin (2 konum).

Şek.7 Bağlantı gövdesinin montajı (bu şekilde sol bağlantı gövdesi gösterilmektedir.)

Montaj sonu şekli

5. Kanal bağlantısı <Kanal: çap Ø150>
1. Kanalı bağlantı gövdesine bağlayın. 

(Kanalı bağlantı gövdesinin tüp bölümünün ucuna takın.)
2. Bağlanan kısımları bantla bağlayın ve hava kaçağını önlemek için bandı sarın.
3. Yoğuşmayı önlemek için kanalı yalıtın.
4. T-tüpünün düzgün asıldığından, sabitlendiğinden ve sızdırmaz olduğundan emin olun. Aksi halde hava kaçağı olabilir.

İKAZ
 ● Kanalı monte etmek için ilgili yerel mevzuata veya düzenlemelere uyun.
 ● Metal kanalın ahşap duvardan girmesi durumunda, kanalın ve duvarın elektrik yalıtımının yapıldığından emin olun.
 ● Dış tarafta, kanalı aşağı doğru eğimli monte edin, böylece yağmur kanala girmez. (Eğim 1/100~1/50)
 ● Dış havayla temas ettiği yere, kuşların, küçük hayvanların veya böceklerin kanal içine girmesini engellemek için ekran taktığınızdan emin olun.
 ● Dış havayla temas ettiği yere, iç ünite için ısı eşanjörünü korumak için hava filtresi taktığınızdan emin olun.

Aşağıdaki kanal işini gerçekleştirmeyin:

Aşırı eğmek Çok fazla kez eğmek Çapı küçültmek

6. Dekoratif panelin ve emme gövdesinin montajı
 ● Dekoratif panel geçici olarak takıldıktan sonra, emme gövdesinin elektrik kablolaması için delikten dekoratif panelden geçen kablo demetini 

monte edin. Hareket motorunun kablo demetini ve sensörün kablo demetini kelepçeyle birbirine bağlayın.
 ● Dekoratif paneli dekoratif panelle sağlanan montaj kılavuzuna göre monte edin (Kontrol kutusu kapağını çıkarın.)
 ● Kablo demeti monte edildikten sonra kontrol kutusu kapağını monte edin. Montaj sırasında, kabloyu kıstırmamaya dikkat edin.

Emme gövdesi

Elektrik kablosu için delik

Kablo demeti:
Kablo demetini panel tarafından emme 
gövdesine geçirin. (Dekoratif paneli geçici 
olarak taktıktan sonra elektrik kablolaması 
için kablo demetini delikten geçirin.)

Dekoratif panel

Kontrol kutusu 
kapağını vidalayın

Kontrol 
kutusu kapağı

Çan ağzı

Kablosuz klimalar
 ● Bağlantı prosedürü hakkında ayrıntılar için lütfen kablosuz uzaktan kumanda kiti (ayrıca sağlanır) ile sağlanan montaj kılavuzuna bakın
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