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Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk
er oversettelser av originalinstruksjonene.

Tilbehør
Sørg for at du har alle delene før installasjonen.

Retningen til luftutløpet og posisjonen 
til tetningsmaterialet

Velge luftutløp
1 Velg retningen til luftutløpet fra figurene nedenfor i samsvar med

plasseringen av innendørsenheten.

2 Se Innstillinger på stedet for posisjonsnummer.

3 Se installeringshåndboken, som er festet til innendørsanlegget,
for å velge installeringssted.

Klargjøre tetningsmaterialet

Klargjør tetningsmaterialet og teipen for å feste tetningsmaterialet
i samsvar med luftutløp (1) til (4) som skal lukkes.

1 Kutt av tetningsmaterialet og festematerialets festeteip langs
rivemerket (stiplet linje). La nummeret til luftutløpet som skal
være lukket, stå igjen. Klipp tetningsmaterialets festeteip med en
saks.

2 Riv av avtrekkspapiret fra teipen for å feste tetningsmaterialet.

3 Fest tetningsmaterialet til tetningsmaterialets festeteip. (Fest
tetningsmaterialet til midten av tetningsmaterialets festeteip hvis
instruksjonene ikke sier noe annet.)

KDBHQ56B140 Forseglingsdel til luftutløp Installeringshåndbok

■ Les denne håndboken nøye før installering.
Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for
fremtidig referanse.

■ Se installeringshåndboken til både innendørsenheten
og dekorpanelet.

■ Hvis det er installert et sett med tetningsmateriale
som er levert separat, kan 3-veis strømning kanskje
ikke velges. Se informasjon om tekniske materialer
eller kataloger for nærmere detaljer.

a Installeringshåndbok

b Tetningsmateriale (langsgående luftutløp)

c Tetningsmateriale A og B (luftutløp på hjørnet)

d Tetningsmateriale C (luftutløp på hjørnet)

e Tetningsmateriale D (luftutløp på hjørnet)

f Teip for å feste tetningen (langsgående luftutløp)

g Teip for å feste tetningen (luftutløp på hjørnet) 

h Teip for å feste tetningen (luftutløp på hjørnet)

i Tetningsblokk (for 3-veis strømning)

j Teip for å feste tetningsblokken

Du kan ikke velge andre mønstre for luftutløpsretning enn
dem som vises i figurene nedenfor. (Kondensering kan
forekomme.)

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

Universalstrømning

Side med 
dreneringsrør

Side med 
kjølemiddelrør

4-veis strømning

3-veis strømning

Luftutløp (B)

Luftutløp (A)

Luftutløp (2)

Luftutløp (D)

Luftutløp (C)

Luftutløp (3)

Luftutløp (4)

Luftutløp (1)
Side med 
dreneringsrør

Side med kjølemiddelrør
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Klargjøre tetningsmaterialet til luftutløp (1)

■ For å lukke luftutløp (1) bruker du tetningsmateriale (tilbehør b)
og tetningsmateriale D (tilbehør e). Vær forsiktig slik at du ikke
kaster tetningsmaterialet.

* Kutt av hvis du bare vil lukke luftutløp (1). Ikke kutt av hvis du vil
lukke både luftutløp (1) og luftutløp (D).

Klargjøre tetningsmaterialet til luftutløp (2), (3) og (4)

Klargjøre tetningsmaterialet til luftutløp (A), (B), (C) og (D)

Lukke luftutløpet
1 Rett inn enden av den korte delen av tetningsmaterialet med

luftutløpet på begge sider.

2 Fest tetningsmaterialet, som du lagde i forrige trinn, til
innendørsenhetens luftutløp.

Lukke luftutløp (1)
1 Lukk luftutløp (1).

2 Lukk luftutløp (D) delvis.

Sørg for at det trykte nummer fortsatt er synlig mens du
fester tetningsmaterialet til festeteipen, slik at tetnings-
materialet kan identifiseres.

■ Ikke klipp langs rivemerket til tetningsmaterialet for
det lange luftutløpet (tilbehør b) og tetningsmaterialets
festeteip (tilbehør f), som vis nedenfor. Det kan
oppstå kondensering hvis rivemerket klippes av.

Ikke kutt av

Luftutløp (1) Tetningsmateriale
(tilbehør b) 

Avkutting, 
tetningsmateriale D
(tilbehør e)

Side med 
kjølemiddelrør

Luftutløp (D)

Avtrekkspapir

Teip for å feste 
tetningsmaterialet
(tilbehør f)

Tetningsmateriale (tilbehør b)

10
 m

m

10
 m

m

Tetningsmateriale D 
(tilbehør e)

Teip for å feste 
tetningsmaterialet
(tilbehør h)

Avkutting*

12 mm

12 mm

Avtrekkspapir Teip for å feste 
tetningsmaterialet
(tilbehør f)

Tetningsmateriale (tilbehør b)

10
 m

m

10
 m

m

Avkutting 

Fest tetningsmaterialet skikkelig slik at det ikke er åpninger
mellom tetningsmaterialet og luftutløpet. Det kan oppstå
luftutslipp og kondensering.

Tetningsmateriale 
(tilbehør c)

Avtrekkspapir

Teip for å feste 
tetningsmaterialet
(tilbehør g)

12 mm

12 mm

Luftutløp (A), (B)

Tetningsmateriale 
(tilbehør d)

Teip for å feste 
tetningsmaterialet
(tilbehør g)

12 mm

12 mm

Luftutløp (C)

Tetningsmateriale 
(tilbehør e)

Teip for å feste 
tetningsmaterialet

(tilbehør h)

12 mm

12 mm

Luftutløp (D)

Innendørsenhet (dreneringssump)

Tetningsmateriale for luftutløp (1)

Tetningsmateriale 
for luftutløp (D)

Luftutløp (D)

Luftutløp (1)
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Lukke luftutløp (2), (3) og (4)
1 Lukk luftutløp (2), (3) og (4)

Lukke luftutløp (A), (B) og (C) 

Lukke luftutløp (D)
For å lukke både luftutløp (1) og luftutløp (D) fester du
tetningsmaterialet til luftutløp (1) først.

Tetningsblokk (for 3-veis strømning)
Når du velger alternativet 3-veis strømning, installerer du tetnings-
blokkene. Hvis ikke kan det oppstå luftutslipp og kondensering.

Installeringssteder for tetningsblokk

.

Det er 3 typer installeringer av tetningsblokken (tilbehør i), avhengig
av installeringsstedet.

Innendørsenhet

Luftutløp (2), (3), (4)

Tetningsmateriale for luftutløp (2), (3), (4)

Luftutløp
(A), (B), (C)

Innendørsenhet

Tetningsmateriale for luftutløp (A), (B), (C)

Luftutløp (1)

Innendørsenhet

Luftutløp (D)

Tetningsmateriale for luftutløp (D)

Side med 
kjølemiddelrør

Side med 
dreneringsrør
Tetnings-
materiale

Tetningsmateriale
Tetningsblokk 
(tilbehør i)

Tetningsblokk
(tilbehør i)

MERK Justeringslinjen varierer avhengig av formen til
dreneringssumpen.

Tetnings-
materiale

Tetningsmateriale

Tetningsblokk (tilbehør i)

Tetningsblokk (tilbehør i)

Tetningsmateriale Tetningsmateriale

Tetningsblokk
(tilbehør i)

Tetningsblokk (tilbehør i)

Tetningsmateriale

Tetnings-
materiale

Tetningsblokk (tilbehør i)

Tetningsblokk (tilbehør i)

Innendørsenhet

Tetningsblokk
(tilbehør i) 

Retningen til 
midten av viften

Justeringslinje 

Justeringslinje 
Type 1

Tetningsblokk 
(tilbehør i) 

Tetningsblokk 
(tilbehør i) 

Innendørsenhet 
(dreneringssump)

Innendørsenhet 
(dreneringssump)

Retningen til 
midten av viften

Retningen til midten av viften

Justeringslinje 

Justeringslinje

Sett ovenfra

Type 2
Justeringslinje 
Installeringshåndbok
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Dekorpanel med automatisk rengjøring og rist for
friskluftsinntak

Eksemplet nedenfor viser når luftutløp (4) er lukket.

Installering av tetningsblokken
1 Plasser begge tetningsblokkene (tilbehør i) på installerings-

stedet. 

2 Fjern avtrekkspapiret fra tetningsblokkens festeteip (tilbehør j).

3 Fest tetningsblokkens festeteip (tilbehør j) til tetningsblokken
(tilbehør i).

Panel med automatisk rengjøring og rist for friskluftsinntak

1 Roter svingklaffen og fest tetningsblokkens festeteip til åpningen
du lagde.

MERK Hvis du har kombinasjonen dekorpanel med
automatisk rengjøring og rist for friskluftsinntak,
installerer du tetningsblokken på kammeret. Fest
tetningsblokken før du installerer dekorpanelet.

Tetningsblokk
(tilbehør i) 

Innendørsenhet 
(dreneringssump)

Tetningsblokk
(tilbehør i) 

Innendørsenhet 
(dreneringssump)

Justeringslinje

Justeringslinje

Pilvisning A

A

Type 3

Innendørs-
enhet

Kammer

Tetningsblokk 
(tilbehør i) 

Forseglet luftutløp

Tetningsblokk 
(tilbehør i) 

Tetningsblokk
(tilbehør i) 

Kammer
KammerRetningen til 

midten av viften

Justerings-
linje

Justeringslinje Justerings-
linje 

Pilvisning A

Slik unngår du luftutslipp og kondensering:
■ Fest tetningsblokken i samsvar med justeringslinjene

uten å lage åpninger.
■ Pass på at tetningsblokkens festeteip ikke løsner.

MERK Hvis du har kombinasjonen panel med automatisk
rengjøring og rist for friskluftsinntak, fester du
tetningsblokken før du installerer dekorpanelet.

Justeringslinje 

Justeringslinje 

Tetningsblokk
(tilbehør i) 

Tetningsblokkens 
festeteip
(tilbehør j)

Retningen 
til midten 
av viften

Avtrekkspapir

j

j)

j)

j
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Feltinnstilling
Foreta feltinnstillingene fra fjernkontrollen etter at strømmen er slått
på i samsvar med installasjonsforholdene. Følg håndboken som
fulgte med fjernkontrollen.

Still inn "Modus-nummer", "Første kode-nummer" og "Andre kode"
med fjernkontrollen.

Innstilling i forhold til antall brukte luftutløp
Bytt "Andre kode-nummer", vist i tabellen nedenfor, avhengig av
antall luftutløp som brukes. Når luftutløpene på hjørnene er lukket for
4-veis strømning, angir du luftstrømningsretningen som "nedover".

Innstilling i forhold til antall brukte luftutløp

Innstilling når luftutløpene på hjørnene er lukket for 4-veis 
strømning

* "Modusnummer" stilles vanligvis inn samlet for en gruppe. Vil du
stille inn hver enkelt innendørsenhet individuelt og foreta kontroller
etter innstillingene, angir du modusnummeret i parentes.

Innstilling i forhold til takhøyden
For takhøyde: Se takhøyde og antall luftutløp som brukes. Bytt
deretter "Andre kode-nummer", vist i tabellen nedenfor, avhengig av
antall luftutløp.

Innstilling i forhold til takhøyde

* "Modusnummer" stilles vanligvis inn samlet for en gruppe. Vil du
stille inn hver enkelt innendørsenhet individuelt og foreta kontroller
etter innstillingene, angir du modusnummeret i parentes.

Takhøyde og antall luftutløp i bruk

Verdiene for takhøyde er ment som referanser.

MERK Hvis installeringsposisjonen er høyere enn vanlig
takhøyde, må du angi "Innstilling i forhold til
takhøyden".

Innstilling Modusnr.* Første 
kodenr.

Andre 
kodenr.

Universal-
strømning 

4-veis 13 (23) 1
01

3-veis 
strømning 02

Innstilling Modusnr.* Første 
kodenr.

Andre 
kodenr.

Vanlig 
luftstrømnings-

retning 13 (23) 4
02

Luftstrømmen 
går nedover 03

Innstilling Modusnr.* Første 
kodenr.

Andre 
kodenr.

Standard
13 (23) 0

01
Høy (1) 02
Høy (2) 03

Antall luftutløp i bruk

Innendørsenhet
Klasse 71

Universal-
strømning

4-veis 
luftutløp

3-veis 
luftutløp

Tak-
høyde

Standard ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Høy (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Høy (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Antall luftutløp i bruk

Innendørsenhet
Klasse 100~140

Universal-
strømning

4-veis 
luftutløp

3-veis 
luftutløp

Tak-
høyde

Standard ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Høy (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Høy (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Installeringshåndbok
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