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Pirms uzstādīšanas obligāti izlasiet šo rokasgrāmatu un rīkojieties saskaņā ar 
norādījumiem. 

Piezīmes
 ■ Pārbaudiet piemērotā komplekta modeļa nosaukumu katalogā utt.
 ■ Uzstādot uz SkyAir apaļās plūsmas tipa modeļiem, mitrināšana, nosakot 

mitrumu, nedarbosies.

Piederumi
Pārbaudiet tālāk norādītos piederumus:

Nosau-
kums

Attālais 
sensors 
(sensoru 
kārba)

Pagarinājuma 
kabelis (2 
kodoli, 12 m)

Skava Uzstādīšanas 
rokasgrāmata 
(šis attēls)

Montāžas 
skrūve 
(M4X16)

Forma

Daudzums 1x 1x 2x 1x 2x

Montāža
Uzstādīšanas vietas izvēle

Termistors temperatūras noteikšanai ir iebūvēts attālajā sensorā. Izvēlieties 
uzstādīšanas vietu, ņemot vērā tālāk norādītos brīdinājumus.
• Vietā, kur var noteikt telpas, kurā veikta gaisa kondicionēšana, vidējo temperatūru.
• Vietā, kura netiek pakļauta tiešiem saules stariem.
• Vietā, kuru neietekmē citi karstuma avoti.
• Vietā, kura netiek tieši pakļauta izvades gaisam no gaisa kondicionētāja.
• Vietā, kura nav pakļauta āra gaisam, kas ienāk telpā pa atvērtajām durvīm.
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Montāža
Noņemiet sensoru kārbas pārsegu.

2

1

1. Ievietojiet plakano skrūvgriezi 
(aptuveni 6 mm platu) sensoru kārbas 
ieliektajā daļā (2 vietās).
2. Noņemiet pārsegu, pabīdot uz augšu 
tapu sensoru kārbas pārsega virzienā.
Brīdinājumi:

 ■ Tapu nespiediet pārāk spēcīgi ar 
šauru skrūvgriezi, jo tā var nolauzt tapu.

Montējot pie sienas

a

b

c

d

e

f

g

a Montāžas skrūve
b Siltumizolācijas materiāls
c Izsistais caurums kabelim
d Sensoru kārba
e Gaisa atvere
f Aizsargpapīrs
g Sensoru kārbas pārsegs

2-M4

32

42

• Ar knaiblēm vai līdzīgu instrumentu attaisiet izsisto caurumu sensoru kārbā. 
Izvelciet pagarinājuma vadus caur caurumu un ar skrūvēm nostipriniet vadus 
pie spailēm.
• Lai spailēm nepiemērotu stiepes spēku, piestiprināto skavu izbīdiet caur 
atverēm, kas ir parādītas attēlā tālāk, un nostipriniet pagarinājuma kabeli ar 
pievienoto skavu apvalkotajā daļā. (Mezglam ir jāatrodas kārbas iekšpusē.)
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f

 

a

b
c

d

e

a  Uzmanīgi nostipriniet spailes, gādājot, lai 
vadi savā starpā nesaskartos

b Skava (mezgls)
c Pagarinājuma kabelis
d Apvalkotā daļa
e Sensoru kārba
f Skavas atvere

• Sensoru kārbu cieši pieskrūvējiet pie sienas virsmas ar skrūvēm M4X16 
(2 vietas). Ja sensoru kārbu nevar pieskrūvēt pie sienas virsmas, noplēsiet 
aizsargpapīru un piemontējiet pie sienas virsmas. 
Iedziļinātam vadojumam

a

b

c

d
e

f

g

h

i

j

k

l

a Sensoru kārbas pārsegs
b Montāžas skrūve
c Sensoru kārba
d  Metāla plāksne (atsevišķai iekārtai 

bez atveres), (ārējais piederums)
e  Montāžas rāmis, kas atbilst slēdžu 

kārbai (ārējais piederums)
f  Slēdžu kārba (atsevišķai iekārtai), 

(ārējais piederums)

g Pagarinājuma kabelis
h Atvere
i  Apvalkotā daļa
j  Skava (mezgls)
k Sensoru kārba
l Siltumizolācijas materiāls

• Izvelciet pagarinājuma kabeli caur slēdžu kārbas kabeļu atveri un 
pieslēdziet vadojumu.
• Piestiprināto skavu izbīdiet caur skavas atverēm un nostipriniet 
pagarinājuma kabeli apvalkotajā daļā, kā tas ir parādīts augšējā labajā attēlā.



Latviski 4

• Ierīkojiet M4 skrūvju atveres metāla 
plāksnē (ārējais piederums), kā tas 
ir parādīts attēlā labajā pusē, un 
piemontējiet slēdžu kārbu pie metāla 
plāksnes.

Atveres metāla plāksnē ir jāierīko 
uz vietas objektā (mērvienība: mm)

32

21

2-M4

(1
20

)

(70)

42

Brīdinājumi:
 ■ Pieslēdzot pagarinājuma kabeli, nedrīkst nobloķēt gaisa atveres.
 ■ Ja pagarinājuma kabelis ir pārāk garš, nogrieziet to vajadzīgajā garumā, 

noņemiet izolāciju, piestipriniet apļveida cilpas formas spaili M3 (ārējais 
piederums) un veiciet vadojuma ierīkošanu. Noņemamās izolācijas garums 
ir parādīts attēlā. (Rīkojieties piesardzīgi, lai nesagrieztu savienotāja pusi.)

45 Paredzēts M3 
Apļveida cilpas formas spaile

Vadojuma pieslēgšanas metode
Pieslēdziet pagarinājuma kabeļa savienotāja pusi pie iekštelpu iekārtas DSP 
(drukātās shēmas plates).
Lai pieslēgtu pie iekštelpu iekārtas, veiciet tālāk norādītās darbības.
Brīdinājumi:

 ■ Pirms vadojuma ierīkošanas uzsākšanas obligāti atslēdziet strāvas padevi 
un neieslēdziet to, līdz visi darbi nebūs pabeigti. 
Pirms darbu veikšanas izlasiet arī iekštelpu iekārtas uzstādīšanas 
rokasgrāmatu un elektroinstalācijas shēmu.

 ■ Pieslēdzot pagarinājuma vadu, nevelciet to vietās, kur to var ietekmēt 
strāvas līnija vai troksnis.

 ■ Nodrošiniet, lai savienotāji tiktu cieši pievienoti. 
Nepareiza savienojuma gadījumā var tikt nepareizi noteikta telpas 
temperatūra, vai rasties darbības traucējumi.

 ■ Nesavijiet vadus.
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 ■ Tā kā atkarībā no iekštelpu iekārtas veida ieplūstošā gaisa temperatūras 
noteikšanas termistora savienotājs var atšķirties, obligāti pārbaudiet iekštelpu 
iekārtas elektroinstalācijas shēmu un precīzi to ievērojiet.

 ■ Izvietojiet un nostipriniet pagarinājuma kabeli iekštelpu iekārtas slēdžu kārbā, 
kā to darījāt ar zemsprieguma līniju (tālvadības pults vadu). 
Neizvietojiet pagarinājuma kabeli iekštelpu iekārtas slēdžu kārbā tur, kur to var 
ietekmēt strāvas padeves līnija (iekštelpu iekārtas vads un citas elektriskās līnijas).
Procedūra
1) Veicot pieslēgumu pie iekštelpu iekārtas DSP, noņemiet esošo termistoru 
(ieplūstošā gaisa temperatūras noteikšanai) un pēc tam pievienojiet 
pagarinājuma kabeli.
Šā darba veikšanas laikā obligāti noskaidrojiet, vai pieslēguma adreses 
simbols uz DSP ir vai nav pareizs, skatoties elektroinstalācijas shēmā.

SkyAir VRV modeļiem

1

a

b
c

d

b
e

f

2

X16A

a Skrūvētais spaiļu savienojums
b Pagarinājuma kabelis
c Savienotāja savienojums
d Iekštelpu iekārta
e  Iekštelpu iekārtas drukātā shēmas 

plate (DSP)
f Esošais termistors vai mitruma sensors

1. Noņemt
2. Pieslēgt
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2) Izvietojiet un nostipriniet pagarinājuma kabeli iekštelpu iekārtas slēdžu 
kārbā, kā to darījāt ar esošo termistoru.
Šā darba veikšanas laikā ievērojiet noteiktu attālumu starp augstsprieguma 
vadiem un zemsprieguma vadiem, lai izvairītos no sensora kļūdām.
Nodrošiniet termistora esošā kabeļa aizsardzību, neietekmējot citas daļas.
3) Uzstādiet sensoru kārbas pārsegu uz sensoru kārbas.

Darbības pārbaude pēc sensora montāžas
Pēc sensora uzstādīšanas un vadojuma ierīkošanas pabeigšanas veiciet 
dzesēšanas un apsildes darbības pārbaudi.
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