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Prieš montuodami būtinai perskaitykite šį vadovą ir laikykitės nurodymų. 

Pastabos
 ■ Pasitikrinkite atitinkamo rinkinio modelio pavadinimą kataloge ar kt.
 ■ Sumontavus SkyAir Round-flow tipo modeliuose, drėkinimo funkcija, 

naudojant drėgmės aptikimą, neveikia.

Priedai
Patikrinkite šiuos priedus:

Pavadini-
mas

Nuotolinis 
jutiklis 
(jutiklio 
dėžutė)

Ilginamasis 
kabelis 
(2-gyslis, 
12 m)

Veržiklis Montavimo 
vadovas 
(šis brėžinys)

Montavimo 
varžtas 
(M4X16)

Forma

Kiekis 1x 1x 2x 1x 2x

Montavimas
Montavimo vietos parinkimas

Temperatūros nustatymo termistorius įmontuotas į nuotolinį jutiklį. 
Rinkdamiesi montavimo vietą, atsižvelkite į tolesnius perspėjimus.
• Vieta, kurioje galima nustatyti vidutinę kondicionuojamos patalpos temperatūrą.
• Kurios neapšviečia tiesioginė saulės šviesa.
• Kurios neveikia kiti šilumos šaltiniai.
• Į kurią tiesiogiai nepučia oras iš oro kondicionieriaus.
• Kurios neveikia lauko oras, patenkantis į patalpą atidarius duris.
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Montavimas
Nuimkite jutiklio dėžutės dangtį.

2

1

1. Įkiškite plokščiąjį atsuktuvą (apie 6 mm 
pločio) į jutiklio dėžutės pagilintą dalį 
(2 vietose).
2. Nuimkite dangtelį įspausdami 
kojeles į jutiklio dėžutės dangtelį.
Perspėjimai:

 ■ Smarkiai nespauskite kojelių siauru 
plokščiuoju atsuktuvu, nes galite jas 
nulaužti.

Montuojant ant sienos

a

b

c

d

e

f

g

a Montavimo varžtas
b Šiluminės izoliacijos medžiaga
c Išlaužiamoji anga kabeliui
d Jutiklio dėžutė
e Oro anga
f Apsauginis popierius
g Jutiklio dėžutės dangtelis

2-M4

32

42

• Replėmis ar panašiu įrankiu išlaužkite išlaužiamąją angą jutiklio dėžutėje. 
Praveskite ilginamuosius laidus per angą ir varžtais pritvirtinkite laidus prie 
gnybtų.
• Kas tempimo jėga neveiktų gnybtų, prakiškite pritvirtintą veržiklį per angas, 
parodytas toliau pateiktame paveiksle, ir priveržkite ilginamąjį kabelį pritvirtintu 
veržikliu apvalkalo dengiamoje dalyje. (Mazgas turi būti dėžutės viduje.)
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f

 

a

b
c

d

e

a  Atidžiai pritvirtinkite gnybtus, kad laidai 
neleistų vienas kito

b Veržiklis (mazgas)
c Ilginamasis kabelis
d Dalis su apvalkalu
e Jutiklio dėžutė
f Veržiklio anga

• Patikimai prisukite jutiklio dėžutę ant sienos paviršiaus varžtais M4X16 
(2 vietose). Jei jutiklio dėžutės negalima prisukti ant sienos paviršiaus, 
nuplėškite apsauginį popierių ir priklijuokite ant sienos paviršiaus. 
Įleistajai elektros instaliacijai

a

b

c

d
e

f

g

h

i

j

k

l

a Jutiklio dėžutės dangtelis
b Montavimo varžtas
c Jutiklio dėžutė
d  Metalinė plokštelė (pavieniam 

įrenginiui be angos) (įsigyjama atskirai)
e  Montavimo rėmas, atitinkantis jungiklių 

dėžutę (įsigyjamas atskirai)
f  Jungiklių dėžutė (pavieniam įrenginiui) 

(įsigyjama atskirai)

g Ilginamasis kabelis
h Kiaurinė anga
i  Dalis su apvalkalu
j  Veržiklis (mazgas)
k Jutiklio dėžutė
l  Šiluminės izoliacijos 

medžiaga

• Prakiškite ilginamąjį kabelį per jungiklių dėžutės kabelio angą ir sujunkite laidus.
• Prakiškite pritvirtintą veržiklį per veržiklio angas ir priveržkite ilginamąjį kabelį 
apvalkalo dengiamoje dalyje, kaip parodyta dešiniajame paveiksle viršuje.
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• Metalinėje plokštelėje (įsigyjamoje 
atskirai) išgręžkite angas M4 varžtams, 
kaip parodyta brėžinyje dešinėje, 
ir pritvirtinkite jungiklių dėžutę prie 
metalinės plokštelės.

Angos, kurias reikia išgręžti metalinėje 
plokštelėje montavimo vietoje 
(matavimo vienetai: mm)

32

21

2-M4

(1
20

)

(70)

42

Perspėjimai:
 ■ Jungdami ilginamąjį kabelį, neuždenkite oro angų.
 ■ Kai ilginamasis kabelis ilgesnis nei reikia, sutrumpinkite jį iki reikiamo ilgio, 

nulupkite izoliaciją, pritvirtinkite M3 skirtą apvalų presuotą gnybtą (įsigyjamą 
atskirai) ir sujunkite laidus. Nulupkite tiek izoliacijos, kiek parodyta. (Dirbkite 
atsargiai, nes jungčių pusės negalima įpjauti.)

45 M3 skirtas 
apvalus presuotas gnybtas

Instaliacijos būdas
Prijunkite jungiamojo kabelio jungčių pusę prie vidaus įrenginio PCB 
(spausdintinės plokštės).
Kaip jungti prie vidaus įrenginio, žr. toliau aprašytą procedūrą.
Perspėjimai:

 ■ Prieš pradėdami instaliacijos darbus būtinai išjunkite maitinimą ir, kol 
baigsite visą darbą, jo neįjunkite. 
Dirbdami taip pat susipažinkite su vidaus įrenginio montavimo vadovu ir 
elektros instaliacijos schema.

 ■ Jungdami ilginamąjį kabelį, jo neveskite ten, kur jį galėtų veikti maitinimo 
linija arba triukšmas.

 ■ Patikimai prijunkite jungtis. 
Dėl jungimo defektų gali būti netinkamai aptinkama patalpos temperatūra 
arba įvykti gedimas.
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 ■ Laidų negalima sudurti.
 ■ Įleidžiamo oro temperatūrai nustatyti skirto termistoriaus jungtis skiriasi 

priklausomai nuo vidaus įrenginio tipo, todėl būtina pasitikrinti vidaus įrenginio 
elektros instaliacijos schemą ir jos atitinkamai laikytis.

 ■ Ilginamąjį kabelį išdėstykite bei pritvirtinkite vidaus įrenginio jungiklių dėžutėje 
taip pat kaip žemosios įtampos liniją (nuotolinio valdiklio laidą). 
Be to, jo negalima vesti ten, kur ilginamąjį kabelį vidaus įrenginio jungiklių dėžutėje 
galėtų veikti maitinimo linija (vidaus įrenginio laidas ir kitos elektros linijos).
Veiksmai
1) Jungdami prie vidaus įrenginio PCB, atjunkite esamą termistorių (skirtą 
įleidžiamo oro temperatūrai nustatyti) ir tada prijunkite ilginamąjį kabelį.
Atlikdami šį darbą, būtinai elektros instaliacijos schemoje patikrinkite, 
ar jungimo adreso simbolis PCB plokštėje teisingas.

Skirta SkyAir VRV

1

a

b
c

d

b
e

f

2

X16A

a Srieginė gnybtų jungtis
b Ilginamasis kabelis
c Jungties jungimas
d Vidaus įrenginys
e Vidaus įrenginio spausdintinė plokštė (PCB)
f  Esamas termistorius arba drėgmės 

jutiklis

1. Atjungti
2. Prijungti
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2) Ilginamąjį kabelį išdėstykite bei pritvirtinkite vidaus įrenginio jungiklių 
dėžutėje taip pat kaip esamą termistorių.
Atlikdami šį darbą, išlaikykite atitinkamą atstumą tarp aukštosios įtampos 
laidų ir žemosios įtampos laidų, kad būtų išvengta jutiklio klaidų.
Apsaugokite esamą termistoriaus kabelį, nepaveikdami kitų komponentų.
3) Uždėkite jutiklio dėžutės dangtelį.

Veikimo bandymas sumontavus jutiklį
Sumontavę jutiklį ir atlikę elektros instaliacijos darbus, atlikite vėsinimo ir 
šildymo režimo bandymą.





4P564107-1 2018.12


