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Originali instrukcija yra anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis yra
originalo vertimai.

Priedai
Prieš montuodami įsitikinkite, kad turite visas dalis.

Oro išleidimo kryptis ir sandarinimo 
medžiagos padėties nustatymas

Oro išleidimo angos pasirinkimas
1 Toliau pateiktuose paveiksluose pasirinkite oro išleidimo kryptį,

atsižvelgdami į vidaus įrenginio vietą.

2 Kaip nustatyti vietos numerį žr. skyriuje Nustatymai vietoje.

3 Kaip pasirinkti montavimo vietą žr. montavimo vadove,
pridėtame prie vidaus įrenginio.

Sandarinimo medžiagos paruošimas

Paruoškite sandarinimo medžiagą ir jai tvirtinti skirtą juostą,
atsižvelgdami į oro išleidimo angas nuo (1) iki (4), kurias reikia uždengti.

1 Nupjaukite sandarinimo medžiagą ir jos tvirtinimo juostą pagal
plėšimo (punktyrinę) liniją, palikdami norimos uždengti oro
išleidimo angos numerį. Sandarinimo medžiagos tvirtinimo
juostą kirpkite žirklėmis.

2 Nuplėškite apsauginį popierių nuo sandarinimo medžiagos
tvirtinimo juostos.

KDBHQ56B140 Oro išleidimo angos sandarinimo dalis Montavimo vadovas

■ Prieš montuodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.
Neišmeskite jo. Laikykite jį su kitais dokumentais, kad
galėtumėte pasinaudoti vėliau.

■ Žr. vidaus įrenginio ir apdailos skydo montavimo
vadovus.

■ Sumontavus atskirai pateiktą sandarinimo medžiagos
rinkinį, 3 krypčių srauto gali būti nebeįmanoma
pasirinkti. Informacijos žr. techniniuose dokumentuose
ir kataloguose.

a Montavimo vadovas

b Sandarinimo medžiaga (išilginės oro išleidimo angos)

c A, B sandarinimo medžiaga (kampe esančios 
oro išleidimo angos)

d C sandarinimo medžiaga (kampe esančios 
oro išleidimo angos)

e D sandarinimo medžiaga (kampe esančios 
oro išleidimo angos)

f Juosta sandarinimo medžiagai tvirtinti 
(išilginės oro išleidimo angos)

g Juosta sandarinimo medžiagai tvirtinti 
(kampe esančios oro išleidimo angos) 

h Juosta sandarinimo medžiagai tvirtinti 
(kampe esančios oro išleidimo angos)

i Sandarinimo blokas (3 krypčių srautui)

j Juosta sandarinimo blokui tvirtinti

Kitokių nei nurodyta tolesniuose paveiksluose išleidimo
krypčių būdų negalima pasirinkti. (Gali susidaryti rasos
kondensatas.)

1×1× 1× 3× 1×1× 1× 2×2× 2×
ged fba c h i j

Srautas visomis kryptimis

Oro išleidimo anga (B)

Oro išleidimo 
anga (A)

Oro išleidimo anga (2)

Oro išleidimo anga (D)

Oro išleidimo 
anga (C)

Oro išleidimo anga (3)

Oro išleidimo anga (4)

Oro išleidimo 
anga (1)

Išleidimo 
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3 Priklijuokite sandarinimo medžiagą prie tvirtinimo juostos. (Jei
kitaip nenurodyta, sandarinimo medžiagą priklijuokite jos
tvirtinimo juostos centre.)

Sandarinimo medžiagos paruošimas oro išleidimo angai (1)

■ Norėdami uždengti oro išleidimo angą (1), naudokite
sandarinimo medžiagą (b priedą) ir sandarinimo medžiagą D
(e priedą). Būkite atsargūs, kad neišmestumėte sandarinimo
medžiagos.

* Nupjaukite tik tada, jei norite uždengti tik oro išleidimo angą (1). Jei
norite uždengti ir oro išleidimo angą (1), ir oro išleidimo angą (D),
nenupjaukite.

Sandarinimo medžiagos paruošimas oro išleidimo angai 
(2), (3), (4)

Sandarinimo medžiagos paruošimas oro išleidimo angai 
(A), (B), (C), (D)

Oro išleidimo angos uždengimas
1 Sulygiuokite siauresniuosius sandarinimo medžiagos krašto

galus su oro išleidimo anga abiejose pusėse.

2 Priklijuokite ankstesniais veiksmais suformuotą sandarinimo
medžiagą prie vidaus įrenginio oro išleidimo angos.

Oro išleidimo angos (1) uždengimas
1 Uždenkite oro išleidimo angą (1).

2 Dalinai uždenkite oro išleidimo angą (D).

Klijuodami sandarinimo medžiagą prie jos tvirtinimo juostos,
žiūrėkite, kad atspausdintas numeris liktų matomas, kad
galėtumėte identifikuoti sandarinimo medžiagą.

■ Nenupjaukite / nenukirpkite išilginės oro išleidimo
angos sandarinimo medžiagos (b priedo) ir sandarinimo
medžiagos tvirtinimo juostos (f priedo) krašto palei
plėšimo liniją, kaip parodyta toliau. Nuplėšus kraštą
palei plėšimo liniją, gali susidaryti kondensatas.

Nepjaukite

Oro išleidimo 
anga (1)

Sandarinimo 
b priedas) 

Nupjaukite 
sandarinimo 

e priedas)

Aušalo 

Oro išleidimo anga (D)

Apsauginis 
popierius

Juosta sandarinimo 

(f) priedas

b priedas)

10
 m

m

10
 m

m

(e priedas)

Juosta sandarinimo 

(h priedas)
Nupjaukite*

12 mm

12 mm

Apsauginis popierius Juosta sandarinimo 

(f) priedas

b priedas)

10
 m

m

10
 m

m

Nupjau-
kite 

Sandarinimo medžiagą priklijuokite taip, kad neatsirastų
plyšys tarp sandarinimo medžiagos ir oro išleidimo angos
bei kad sandarinimo medžiaga neatsiklijuotų. Antraip gali
eiti oras arba susidaryti rasos kondensatas.

(c) priedas

popierius

Juosta sandarinimo 

(g priedas)
12 mm

12 mm

Oro išleidimo anga (A), (B)

Sandarinimo 

(d priedas)

Juosta sandarinimo 

(g priedas)

12 mm

12 mm

Oro išleidimo anga (C)

Sandarinimo 

(e priedas)

Juosta sandarinimo

(h priedas)

12 mm

12 mm

Oro išleidimo anga (D)

(1)

(D)

(D)

(1)
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Oro išleidimo angos (2), (3) ir (4) uždengimas
1 Uždenkite oro išleidimo angą (2), (3), (4)

Oro išleidimo angos (A), (B), (C) 

uždengimas

Oro išleidimo angos (D) uždengimas
Norėdami uždengti ir oro išleidimo angą (1), ir oro išleidimo angą (D),
pirma sandarinimo medžiagą priklijuokite prie oro išleidimo angos (1).

Sandarinimo blokas (3 krypčių srautui)
Kai pasirenkate 3 krypčių srauto parinktį, sumontuokite sandarinimo
blokus. Antraip gali praeiti oras arba susidaryti rasos kondensatas.

Sandarinimo bloko montavimo vietos

.

Sandarinimo blokas (i priedas) montuojamas 3 būdais, priklausomai
nuo montavimo vietos.

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

Oro 
išleidimo anga
(A), (B), (C)

A), (B), (C)

Oro išleidimo 
anga (1)

Oro išleidimo anga (D)

D)

Aušalo 

Išleidimo 

Sandarinimo 

Sandarinimo blokas 
(i priedas)

Sandarinimo 
blokas
(i priedas)

PASTABA Sulygiavimo linija skiriasi priklausomai nuo
išleidimo padėklo formos.

Sandarinimo 

Sandarinimo blokas (i priedas)

Sandarinimo blokas (i priedas)

Sandarinimo 
blokas
(i priedas)

Sandarinimo blokas (i priedas)

Sandarinimo 

Sandarinimo blokas (i priedas)

Sandarinimo blokas (i priedas)

(i

1 tipas

Sandarinimo 
blokas (i priedas) 

Sandarinimo 
blokas 
(i priedas) 

(išleidimo 

Vaizdas iš viršaus

2 tipas
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Išsivalantis apdailos skydas, šviežio oro įsiurbimo grotelės

Toliau pateiktas pavyzdys, kai uždengta (4) oro išleidimo anga.

Sandarinimo bloko montavimas
1 Laikykite abu sandarinimo blokus (i priedus) montavimo vietose. 

2 Nuplėškite apsauginį popierių nuo sandarinimo bloko tvirtinimo
juostos (j priedo).

3 Priklijuokite sandarinimo bloko tvirtinimo juostą (j priedą) prie
sandarinimo bloko (i priedo).

Išsivalantis skydas, šviežio oro įsiurbimo grotelės

1 Pasukite pasukamą sklendę ir priklijuokite sandarinimo bloko
tvirtinimo juostą prie susidariusio tarpo.

PASTABA Jei įrengtas išsivalančio skydo, šviežio oro
įsiurbimo grotelių derinys, sandarinimo blokas
montuojamas kameroje. Sandarinimo bloką
pritvirtinkite prieš sumontuodami apdailos skydą.

Sandarinimo 
blokas
(i priedas) 

Vidaus 

(išleidimo 

Sandarinimo blokas
(i priedas) 

A

3 tipas

Vidaus 

Sandarinimo 
blokas 
(i priedas) 

išleidimo anga

Sandarinimo blokas 
(i priedas) 

Sandarinimo 
blokas
(i priedas) 

Kamera
KameraKryptis link 

ventiliatoriaus centro

Sulygiavimo 
linija

Sulygiavimo linija Sulygiavimo 
linija 

Kad išvengtumėte oro pratekėjimo ir rasos kondensato
susidarymo:
■ sandarinimo bloką priklijuokite pagal sulygiavimo

linijas, nesudarydami tarpo;
■ įsitikinkite, kad sandarinimo bloko tvirtinimo juosta

neatsilupo.

PASTABA Jei įrengtas išsivalančio skydo, šviežio oro
įsiurbimo grotelių derinys, sandarinimo bloką
priklijuokite prieš montuodami apdailos skydą.

Sulygiavimo 
linija 

Sulygiavimo 
linija 

Sandarinimo 
blokas
(i priedas) 

Sandarinimo bloko 
tvirtinimo juosta
(j priedas)

Kryptis link 
ventiliatoriaus 
centro

Apsauginis popierius

Sulygiavimo linija
(j priedas) 

Sulygiavimo linija
(j priedas) 

Sandarinimo bloko tvirtinimo juosta (j priedas)

j priedas).
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Nustatymai vietoje
Įjungę maitinimą, nuotoliniu valdikliu atlikite nustatymus vietoje,
vadovaudamiesi nuotolinio valdiklio vadovu ir atsižvelgdami
į montavimo sąlygas.

Nuotoliniu valdikliu nustatykite "Režimo numerį", "Pirmojo kodo
numerį" ir "Antrąjį numerį".

Nustatymas pagal naudojamų oro išleidimo angų skaičių
Nustatykite tolesnėje lentelėje parodytą "Antrojo kodo numerį"
priklausomai nuo naudojamų oro išleidimo angų skaičiaus. Kai
naudojamas 4 krypčių srautas ir kampinės oro išleidimo angos
uždengtos, oro srauto kryptį nustatykite kaip "žemyn".

Nustatymas pagal naudojamų oro išleidimo angų skaičių

Nustatymas, kai kampinės oro išleidimo angos uždengtos 
naudojant 4 krypčių srautą

* "Režimo numeris" paprastai nustatomas visai grupei kartu. Jei
norite kiekvieną vidaus įrenginį nustatyti atskirai ir atlikti patikras po
nustatymo, režimo numerį nurodykite skliausteliuose.

Nustatymas pagal lubų aukštį
Nustatant pagal lubų aukštį, naudojamas lubų aukštis ir naudojamų
oro išleidimo angų skaičius. Tada nustatykite tolesnėje lentelėje
parodytą "Antrojo kodo numerį" priklausomai nuo oro išleidimo angų
skaičiaus.

Nustatymas pagal lubų aukštį

* "Režimo numeris" paprastai nustatomas visai grupei kartu. Jei
norite kiekvieną vidaus įrenginį nustatyti atskirai ir atlikti patikras po
nustatymo, režimo numerį nurodykite skliausteliuose.

Lubų aukštis ir naudojamų oro išleidimo angų skaičius

Pateikiamos lubų aukščio vertės yra informacinio pobūdžio.

PASTABA Jei įrenginys sumontuotas aukščiau nei
standartinis lubų aukštis, būtinas "Nustatymas
pagal lubų aukštį".

Nustatymas Režimo 
nr.*

Pirmojo 
kodo nr.

Antrojo 
kodo nr.

Srautas visomis 
kryptimis, 
4 krypčių 13 (23) 1

01

3 krypčių 
srautas 02

Nustatymas Režimo 
nr.*

Pirmojo 
kodo nr.

Antrojo 
kodo nr.

Standartinė oro 
srauto kryptis

13 (23) 4
02

Oro srauto 
kryptis žemyn 03

Nustatymas Režimo 
nr.*

Pirmojo 
kodo nr.

Antrojo 
kodo nr.

Standartinis
13 (23) 0

01
Aukštos (1) 02
Aukštos (2) 03

Naudojamų oro išleidimo angų 
skaičius

Vidaus įrenginys

71 klasė
Srautas 
visomis 

kryptimis

Oro pas-
kirstymas 

4 kryptimis

Oro pas-
kirstymas 

3 kryptimis

Lubų 
aukštis

Standartinis ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Aukštos (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Aukštos (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Naudojamų oro išleidimo angų 
skaičius

Vidaus įrenginys

100~140 klasė
Srautas 
visomis 

kryptimis

Oro pas-
kirstymas 

4 kryptimis

Oro pas-
kirstymas 

3 kryptimis

Lubų 
aukštis

Standartinis ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Aukštos (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Aukštos (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Montavimo vadovas
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