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Pred montažo preberite ta priročnik in sledite navodilom. 

Beležke
 ■ S pomočjo kataloga itd. preverite ustrezno ime modela kompleta.
 ■ Pri montaži na modele SkyAir s krožnim pretokom ne deluje funkcija 

vlaženja z zaznavanjem vlažnosti.

Oprema
Preverite naslednje dodatke:

Naziv Oddaljeno 
tipalo (ohišje 
tipala)

Podaljševalni 
kabel (2-žilni, 
12 m)

Vezica Priročnik 
za montažo 
(ta risba)

Pritrdilni 
vijak 
(M4X16)

Oblika

Količina 1x 1x 2x 1x 2x

Nameščanje
Izbira mesta namestitve

Termistor za zaznavanje temperature je vgrajen v oddaljeno tipalo. Izberite 
mesto namestitve, pri čemer upoštevajte naslednja svarila.
• Na katerem je mogoče zaznati povprečno temperaturo klimatiziranega prostora.
• Ki ni izpostavljeno neposrednim sončnim žarkom.
• Na katerega ne vplivajo drugi viri toplote.
• Na katerem ni izpostavljeno neposrednemu izpustu zraka iz klimatske naprave.
• Na katerem ni izpostavljeno zunanjemu zraku, ki prihaja v sobo 
z odpiranjem vrat.
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Nameščanje
Odstranite pokrov ohišja tipala.

2

1

1. Vstavite ploski izvijač (širina približno 
6 mm) v vbokli del ohišja tipala (2 mesti).
2. Odstranite pokrov s potiskanjem 
zatiča proti pokrovu ohišja tipala.
Svarila:

 ■ Zatiča ne potiskajte silovito s ploskim 
izvijačem, da ne zlomite zatiča.

Pri namestitvi na steno

a

b

c

d

e

f

g

a Pritrdilni vijak
b Material toplotne izolacije
c  Luknja za izbijanje za 

napeljavo kabla
d Ohišje tipala
e Odprtina za zrak
f Zaščitni papir
g Pokrov ohišja tipala

2-M4

32

42

• S kleščami ali podobnim orodjem odprite luknjo za izbijanje v ohišju 
tipala. Napeljite podaljševalne kable skozi odprtino in jih z vijaki pritrdite 
na priključne sponke.
• Za preprečevanje napetosti na priključnih sponkah napeljite priloženo 
vezico skozi odprtine, prikazane na naslednji sliki, in pritrdite podaljševalni 
kabel s priloženo vezico na oplaščenem delu. (Vozel mora biti v notranjem 
delu ohišja.)
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a

b
c

d

e

a  Pazljivo pritrdite priključne sponke, 
da preprečite medsebojni stik kablov

b Vezica (vozel)
c Podaljševalni kabel
d Oplaščeni del
e Ohišje tipala
f Luknja za vezico

• Z vijaki M4X16 (2 mesti) trdno privijte ohišje tipala na površino stene. 
Če ohišja tipala ni mogoče priviti na površino stene, odtrgajte zaščitni papir 
in pritrdite ohišje na površino stene. 
Za vdelano ožičenje

a

b

c

d
e

f

g

h

i

j

k

l

a Pokrov ohišja tipala
b Pritrdilni vijak
c Ohišje tipala
d  Kovinska ploščica (za eno enoto 

brez luknje), (lokalna dobava)
e  Pritrdilni okvir, ki ustreza stikalni 

omarici (lokalna dobava)
f  Stikalna omarica (za eno enoto), 

(lokalna dobava)

g Podaljševalni kabel
h Skoznja luknja
i  Oplaščeni del
j  Vezica (vozel)
k Ohišje tipala
l Material toplotne izolacije

• Napeljite podaljševalni kabel skozi luknjo za kabel na stikalni omarici in 
izvedite ožičenje.
• Napeljite priloženo vezico skozi luknje za vezico in pritrdite podaljševalni 
kabel na oplaščenem delu, kot je prikazano na sliki zgoraj desno.



Slovenščina 4

• Izvrtajte luknje za vijake M4 v 
kovinski ploščici (lokalna dobava), kot 
je prikazano na desni sliki, in pritrdite 
stikalno omarico na kovinsko ploščico.

Luknje v kovinski ploščici se izvrtajo na 
lokaciji (enota: mm)

32

21

2-M4

(1
20

)

(70)

42

Svarila:
 ■ Pri napeljavi podaljševalnega kabla ne smete zapreti odprtin za zrak.
 ■ Če je podaljševalni kabel daljši od potrebne dolžine, ga odrežite na 

ustrezno dolžino, olupite izolacijo, pritrdite okrogli kabelski čevelj za M3 
(lokalna dobava) in izvedite ožičenje. Dolžina izolacije, ki jo je treba olupiti, 
je prikazana. (Pri delu bodite pazljivi, da ne zarežete na strani konektorja.)

45 Za M3 
Okrogli kabelski čevelj

Način ožičenja
Priključite stran podaljševalnega kabla s konektorjem na tiskano vezje 
notranje enote.
Za priključitev na notranjo enoto sledite spodaj prikazanemu postopku.
Svarila:

 ■ Pred začetkom ožičenja obvezno izklopite napajanje in ga ne vklopite 
znova, dokler ne zaključite vseh del. 
Pri izvajanju del preberite tudi priročnik za montažo in vezalno shemo 
notranje enote.

 ■ Pri priključevanju ne napeljite podaljševalnega kabla tam, kjer bi nanj lahko 
vplivali napajalni kabli ali šum.

 ■ Poskrbite, da bodo konektorji varno priključeni. 
Napačna priključitev lahko povzroči nepravilno zaznavanje temperature 
prostora ali okvaro.

 ■ Ne sestavljajte kablov.
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 ■ Konektor termistorja za zaznavanje temperature vstopnega zraka se 
razlikuje glede na vrsto notranje enote, zato obvezno preverite vezalno 
shemo notranje enote in jo pravilno upoštevajte.

 ■ Položite in vpnite podaljševalni kabel v stikalni omarici notranje enote 
enako kot nizkonapetostni vod (kabel za daljinski upravljalnik). 
Ne napeljujte podaljševalnega kabla v stikalni omarici notranje enote tako, 
da bi nanj lahko vplival napajalni vod (kabel za notranjo enoto in drugi 
električni vodi).
Postopek
1) Pri priključevanju na tiskano vezje notranje enote odstranite obstoječi 
termistor (za zaznavanje temperature vstopnega zraka) in nato priključite 
podaljševalni kabel.
Pri tem delu obvezno s pomočjo vezalne sheme preverite, ali je oznaka 
priključnega naslova na tiskanem vezju pravilna.

Za SkyAir VRV

1

a

b
c

d

b
e

f

2

X16A

a Privita priključna povezava
b Podaljševalni kabel
c Priključek konektorja
d Notranja enota
e Tiskano vezje notranje enote
f Obstoječi termistor ali tipalo vlažnosti

1. Odstranite
2. Vzpostavite povezavo
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2) Položite in vpnite podaljševalni kabel v stikalni omarici notranje enote 
enako kot obstoječi termistor.
Pri izvajanju tega dela ohranite razdaljo med visokonapetostnim 
in nizkonapetostnimi kablom, da ne pride do napake na tipalu.
Zagotovite zaščito obstoječega kabla za termistor, ne da bi to vplivalo 
na druge komponente.
3) Namestite pokrov ohišja tipala na ohišje tipala.

Preizkus delovanja po namestitvi tipala
Po namestitvi tipala in zaključenem ožičenju opravite preizkus delovanja 
z ogrevanjem in hlajenjem.
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