
РЪКОВОДСТВО
ЗА МОНТАЖ

KDBHQ56B140

Уплътнителен елемент на изхода
за извеждане на въздуха

4PBG564848-1B.book  Page 1  Wednesday, March 3, 2021  2:24 PM



4PBG564848-1B.book  Page 1  Wednesday, March 3, 2021  2:24 PM
 

Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете
на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

Аксесоари
Преди монтажа се уверете, че разполагате с всички части.

Посоката на извеждане на въздуха 
и разполагане на уплътнителния материал

Избор на отвор за изходящия въздух
1 Изберете посоката на извеждане на въздуха от следващите

фигури според местоположението на вътрешното тяло.

2 Вижте локалната настройка за задаване на номера на
позицията.

3 Вижте приложеното към вътрешното тяло ръководство за
монтаж за избора на мястото на монтаж.

Подготовка на уплътнителния материал

Подгответе уплътнителния материал и лентата за закрепване на
уплътнителния материал в съответствие с отвора за изходящия
въздух (1) до (4), който ще се затваря.

1 Отрежете уплътнителния материал и лентата за закрепване
на същия по линията на разделяне (пунктираната линия),
като оставите номера на изхода за въздух, който ще се
затваря. Отрежете лентата за закрепване на уплътнителния
материал с ножица.

KDBHQ56B140 Уплътнителен елемент на изхода за 
извеждане на въздуха Ръководство за монтаж

■ Като алтернатива прочетете настоящото ръководство
преди монтажа. Не изхвърляйте ръководството.
Запазете го във вашия архив за бъдещи справки.

■ Вижте ръководството за монтаж за вътрешното
тяло и декоративния панел.

■ Ако е монтиран отделно доставен комплект
уплътнителен материал, тогава е възможно да не
може да се избира 3-пътен поток. За подробности,
моля, вижте техническите материали или каталозите.

a Ръководство за монтаж

b Уплътнителен материал (надлъжен отвор за 
изходящия въздух)

c Уплътнителен материал A, B (Отвор за 
изходящия въздух в ъгъла)

d Уплътнителен материал С (Отвор за изходящия 
въздух в ъгъла)

e Уплътнителен материал D (Отвор за изходящия 
въздух в ъгъла)

f Лента за закрепване на уплътнението (надлъжен 
отвор за изходящия въздух)

g Лента за закрепване на уплътнението (отвор за 
изходящия въздух в ъгъла) 

h Лента за закрепване на уплътнението (отвор за 
изходящия въздух в ъгъла)

i Уплътнителен блок (за 3-пътен поток)

Различни от показаните на следващите фигури посоки
на извеждане на въздуха не могат да се избират. (Може
да се получи кондензация.)
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2 Отделете обелващата се хартия от лентата за закрепване на
уплътнителния материал.

3 Залепете уплътнителния материал към лентата за
закрепване на уплътнителния материал. (Ако няма други
указания, залепете уплътнителния материал към центъра
на лентата за закрепване на същия.)

Подготовка на уплътнителния материал за отвора за 
изходящия въздух (1)

■ За да затворите отвора за изходящ въздух (1), използвайте
уплътнителния материал (аксесоар b) и уплътнителния
материал D (аксесоар e). Внимавайте да не изхвърлите
уплътнителния материал.

* Отрежете го само ако желаете да затворите само отвора за
изходящия въздух (1). Не го отрязвайте, ако искате да затворите
двата отвора за изходящ въздух (1) и (D).

Подготовка на уплътнителния материал за отвора за 
изходящия въздух (2), (3), (4)

Подготовка на уплътнителния материал за отвора за 
изходящия въздух (A), (B), (C), (D)

Затваряне на отвора за изходящия въздух
1 Подравнете края на по-късата повърхност на уплътнителния

материал с отвора за изходящия въздух от двете страни.

2 Залепете създадения в предишните стъпки уплътнителен
материал към изхода за въздух на вътрешното тяло.

Затваряне на отвора за изходящия въздух (1)
1 Затворете отвора за изходящия въздух (1).

2 Частично затворете отвора за изходящия въздух (D).

Когато закрепвате уплътнителния материал към лентата
за закрепване на същия, се погрижете отпечатаният
номер да може да се вижда, така че уплътнителният
материал да може да бъде идентифициран.

■ Не режете по линията на разделяне
уплътнителния материал за дългия отвор за
изходящия въздух (аксесоар b) и лентата за
закрепване на уплътнителния материал (аксесоар
f), както е показано по-долу. Ако бъде извършено
отрязване по линията на разделяне, това може да
доведе до кондензация.
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Залепете уплътнителния материал без процепи и
междини между уплътнителния материал и отвора за
изходящия въздух. Може да се получи изпускане на
въздуха и кондензация.
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Частично затваряне на отвора за изходящия въздух 
(2), (3) и (4)
1 Затваряне на отвора за изходящия въздух (2), (3), (4)

Затваряне на отвора за изходящия въздух (A), (B), (C) 

Затваряне на отвора за изходящия въздух (D)
За да затворите отвора за изходящ въздух (1) и отвора за
изходящ въздух (D), първо закрепете уплътнителния материал
към отвора за изходящ въздух (1).

Уплътнителен блок (за 3-пътен поток)
Когато изберете опцията за 3-пътен поток, монтирайте
уплътнителните блокове. В противен случай може да се получи
изпускане на въздуха и кондензация.

Места на монтаж за уплътнителния блок

.

Има 3 типа монтаж на уплътнителния блок (аксесоар i)
в зависимост от мястото на монтаж.

(1)

(D)

(D)

(1)

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

(A B C)

A B C)

1)
D)

D)

БЕЛЕЖКА Линията на подравняване е различна
в зависимост от формата на дренажната тава.
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i)

i)

i)

i)

i)

i)

i)

i
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Декоративен панел с автоматично почистване, смукателна
решетка за свеж въздух

Примерът по-долу е за случай, когато отворът за изходящ въздух
(4) е затворен.

Монтаж за уплътнителния блок
1 Поставете двата уплътнителни блока (аксесоар i) на

мястото на монтаж. 

Панел с автоматично почистване, смукателна решетка за
свеж въздух

БЕЛЕЖКА В случай на комбинация с автоматично
почистване и смукателна решетка за свеж въздух
монтирайте уплътнителния блок към камерата.
Закрепете уплътнителния блок, преди да
монтирате декоративния панел.

i

i

i

i

A

За да избегнете изпускане на въздуха и кондензация,
закрепете уплътнителния блок съгласно линиите за
подравняване, без да създавате междина.

БЕЛЕЖКА В случай на комбинация с автоматично
почистване и смукателна решетка за свеж
въздух закрепете уплътнителния блок, преди
да монтирате декоративния панел.

i

i

i

i
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1 Завъртете въртящата се клапа и закрепете yплътнителен
блок  към създадения отвор.

Настройка на място
След като бъде включено захранването, изпълнете настройка на
място в съответствие с приложеното към дистанционното
управление ръководство, в зависимост от условията на монтаж.

Задайте "Номер на режим", "Първи номер на код" и "Втори
номер" чрез дистанционното управление.

Настройка в зависимост от броя на използваните 
отвори за изходящ въздух
Превключете на "Втори номер на код", показан в таблицата по-
долу, в зависимост от броя на отворите за изходящ въздух.
Когато отворите за изходящ въздух в ъглите са затворени за 4-
пътен поток, настройте посоката на въздушния поток на
"надолу".

Настройка в зависимост от броя на използваните отвори 
за изходящ въздух

Настройка, когато отворите за изходящ въздух в ъглите са 
затворени за 4-пътен поток

* "Номер на режим" обикновено се задава колективно за групата.
За да се настрои всяко вътрешно тяло индивидуално и за да се
изпълнят проверки след настройката, укажете номера на режима
в скоби.

Настройка съгласно височината на тавана
За височината на тавана вижте височината на тавана и броя на
използваните отвори за изходящ въздух. След това превключете
на "Втори номер на код", показан в таблицата по-долу,
в зависимост от броя на отворите за изходящ въздух.

Настройка съгласно височината на тавана

* "Номер на режим" обикновено се задава колективно за групата.
За да се настрои всяко вътрешно тяло индивидуално и за да се
изпълнят проверки след настройката, укажете номера на режима
в скоби.

Височина на тавана и броя на използваните отвори за 
изходящ въздух

БЕЛЕЖКА Ако позицията на монтаж е по-високо от
височината на стандартния таван, тогава
е необходимо да въведете "Настройка
съгласно височината на тавана".

Настройка Режим 
№*

Първи № 
на код

Втори № 
на код

Поток във 
всички посоки 

4-пътен 13 (23) 1
01

3-пътен поток 02

Настройка Режим 
№*

Първи № 
на код

Втори № 
на код

Посока на 
стандартния 
въздушен 
поток

13 (23) 4

02

Посока на 
долен 

въздушен 
поток

03

i

i

i

Настройка Режим 
№*

Първи № 
на код

Втори № 
на код

Стандарт
13 (23) 0

01
Височина (1) 02
Височина (2) 03

Брой на използваните отвори 
за изходящ въздух

Вътрешно тяло

FCAG35~71
FXFQ20~63
FXFA20~63

Поток във 
всички 
посоки

4-посочно 
отвеждане 
на въздуха

3-посочно 
отвеждане 
на въздуха

Височина 
на 

тавана

Стандарт ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Височина 

(1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m

Височина 
(2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Брой на използваните отвори 
за изходящ въздух

Вътрешно тяло

FCAG100~140
FCAHG71~140
FXFQ80~125
FXFA80~125

Поток във 
всички 
посоки

4-посочно 
отвеждане 
на въздуха

3-посочно 
отвеждане 
на въздуха

Височина 
на 

тавана

Стандарт ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Височина 

(1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m

Височина 
(2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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