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INSTALAČNÍ NÁVOD
Těsnicí prvek otvoru výstupu vzduchu
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KDBHQ56B140

Těsnicí prvek otvoru výstupu vzduchu

■

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod.
Návodu se nezbavujte. Uložte si ho do vašeho
archivu pro pozdější použití.

■

Viz instalační návod pro vnitřní jednotku i dekorační
panel.

■

Pokud je instalována samostatně dodávaná souprava
těsnicího materiálu, výběr směru průtoku 3cestného
ventilu nemusí být možný. Podrobnosti naleznete v
technických dokumentech či katalozích.

Instalační návod

FHVWQpSURXGČQt

Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem
originálního návodu.

FHVWQpSURXGČQt

Příslušenství
Před instalací se ujistěte, zda máte všechny součásti.
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Instalační příručka
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Těsnicí materiál (podélný výstup vzduchu)
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c

Těsnicí materiál A, B (výstup vzduchu v rohu)

d

Těsnicí materiál C (výstup vzduchu v rohu)

e

Těsnicí materiál C (výstup vzduchu v rohu)

f

Páska k upevnění těsnění (podélný výstup vzduchu)

g

Páska k upevnění těsnění (výstup vzduchu v rohu)

h

Páska k upevnění těsnění (výstup vzduchu v rohu)

i

Těsnicí blok (pro 3cestné proudění)

Příprava těsnicího materiálu
Výstup vzduchu (B)
Výstup vzduchu (2)

Směr výstupu vzduchu a poloha těsnicího
materiálu

Výstup
vzduchu (A)

Výstup vzduchu (3)
Výstup
vzduchu (C)

Výběr výstupu vzduchu
1

Vyberte výstup vzduchu pomocí následujících obrázků dle
umístění vnitřní jednotky.

2

Viz provozní nastavení pro nastavení čísla polohy.

3

Výběr místa instalace viz instalační návod přiložený k vnitřní
jednotce.
Jiné vzory směru výstupu vzduchu, než jaké jsou
znázorněny na následujících obrázcích, nelze vybrat.
(Mohlo by dojít ke kondenzaci.)

Výstup
vzduchu (1)
Výstup vzduchu (D)

6WUDQDY\SRXãWČFtKR
SRWUXEt
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Výstup vzduchu (4)
6WUDQDFKODGLYRYpKRSRWUXEt

Připravte těsnicí materiál a pásku k upevnění těsnicího materiálu
k výstupu vzduchu (1) až (4), který má být uzavřen.

1

Odstřihněte těsnicí materiál a pásku k upevnění těsnicího
materiálu na linii odtržení (tečkovaná čára) a současně
ponechte číslo výstupu vzduchu, který má být uzavřen. Pomocí
nůžek odstřihněte těsnicí materiál a pásku k upevnění.

2

Sloupněte krycí papír z těstnícího materiálu a pásky pro
upevnění těsnicího materiálu.

3

Nalepte těsnicí materiál na pásku pro upevnění těsnicího
materiálu. (Nalepte těsnicí materiál na střed pásky, pokud
nebudou uvedeny jiné pokyny.)

9ãHVPČURYpSURXGČQtY]GXFKX
6WUDQDFKODGLYRYpKR
SRWUXEt
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Ujistěte se, že vytištěné číslo zůstane po upevnění
těsnicího materiálu k pásce viditelné, aby bylo možné
identifikovat těsnicí materiál.

■

Příprava těsnicího materiálu pro výstup vzduchu (A), (B),
(C), (D)

Neodstřihujte linii odtržení u těsnicího materiálu pro
podélný výstup vzduchu (příslušenství b) a pásku k
upevnění těsnicího materiálu (příslušenství f), jak je
znázorněno níže. Pokud dojde o odstřižení v linii
odtržení, může dojít ke kondenzaci.

2GVWUDQČQêSDStU

12

mm

12
1HRGVWĜLKRYDW

Příprava těsnicího materiálu pro výstup vzduchu (1)

Výstup vzduchu (C)

■

7ČVQLFtPDWHULiO
SĜtVOXãHQVWYtd)

12

Výstup vzduchu (D)

mm

m
12 m
3iVNDNXSHYQČQt
WČVQLFtKRPDWHULiOX
SĜtVOXãHQVWYtg)

2GVWĜLKQXWêWČVQLFt
PDWHULiO'
SĜtVOXãHQVWYte)

7ČVQLFtPDWHULiO
SĜtVOXãHQVWYtb)

3iVNDNXSHYQČQt
WČVQLFtKRPDWHULiOX
SĜtVOXãHQVWYtg)

mm

6WUDQD
FKODGLYRYpKR
SRWUXEt
Výstup vzduchu (1)

7ČVQLFtPDWHULiO
SĜtVOXãHQVWYtc)

Výstup vzduchu (A), (B)

Pro uzavření výstupu vzduchu (1) použijte těsnicí materiál
(příslušenství b) a těsnicí materiál D (příslušenství e). Dejte
pozor, abyste těsnicí materiál nevyhodili.

Výstup vzduchu (D)

7ČVQLFtPDWHULiO
SĜtVOXãHQVWYte)

7ČVQLFtPDWHULiO SĜtVOXãHQVWYtb)

12

mm

Krycí papír

mm

1

10

3iVNDNXSHYQČQt
WČVQLFtKRPDWHULiOX
SĜtVOXãHQVWYtf)

10

mm

3iVNDNXSHYQČQt
WČVQLFtKRPDWHULiOX
SĜtVOXãHQVWYth)

m
2m

7ČVQLFtPDWHULiO'
SĜtVOXãHQVWYte)

Uzavření výstupu vzduchu

3iVNDNXSHYQČQt
WČVQLFtKRPDWHULiOX
SĜtVOXãHQVWYth)

2GĜH]DW

12

12

mm

1

Vyrovnejte konec kratší části těsnicího materiálu s výstupem
vzduchu na obou stranách.

2

Nalepte těsnicí materiál vytvořený v předchozích krocích na
výstup vzduchu vnitřní jednotky.

mm
Nalepte těsnicí materiál tak, aby nedošlo k vytvoření
mezery mezi těsnicím materiálem a výstupem vzduchu a k
oddělování těsnicího materiálu. Může dojít k úniku
vzduchu a kondenzaci.

* Odstřihněte pouze v případě, že chcete uzavřít pouze výstup
vzduchu (1). Neodstřihávejte v případě, že chcete uzavřít jak výstup
vzduchu (1), tak výstup vzduchu (D).

Příprava těsnicího materiálu pro výstup vzduchu (2), (3), (4)

1

Uzavřete výstup vzduchu (1).

2

Uzavřete částečně výstup vzduchu (D).

10
m

m

7ČVQLFtPDWHULiO SĜtVOXãHQVWYtb)

Uzavření výstupu vzduchu (1)

9QLWĜQtMHGQRWND YDQDQDNRQGHQ]iW

2GĜH]DW

10

Krycí papír

mm

7ČVQLFtPDWHULiOSURYêVWXSY]GXFKX(1)
7ČVQLFtPDWHULiOSUR
YêVWXSY]GXFKX(D)

3iVNDNXSHYQČQt
WČVQLFtKRPDWHULiOX
SĜtVOXãHQVWYtf)

9êVWXS
Y]GXFKX(D)
9êVWXS
Y]GXFKX(1)
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Uzavření výstupu vzduchu (2), (3) a (4)
1

7ČVQLFtEORN SĜtVOXãHQVWYti)

7ČVQLFtPDWHULiO

Uzavřete výstup vzduchu (2), (3), (4)

7ČVQLFt
PDWHULiO

9QLWĜQtMHGQRWND
7ČVQLFtPDWHULiOSURYêVWXSY]GXFKX(2), (3), (4)
7ČVQLFtEORN SĜtVOXãHQVWYti)

7ČVQLFtPDWHULiO

7ČVQLFtPDWHULiO
9êVWXSY]GXFKX(2), (3), (4)

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti)

Uzavření výstupu vzduchu (A), (B), (C)
7ČVQLFtPDWHULiOSURYêVWXSY]GXFKX A), (B), (C)

7ČVQLFtEORN SĜtVOXãHQVWYti)

7ČVQLFtEORN SĜtVOXãHQVWYti)

7ČVQLFtPDWHULiO

7ČVQLFt
PDWHULiO
Výstup
vzduchu
(A), (B), (C)

7ČVQLFtEORN SĜtVOXãHQVWYti)

POZNÁMKA Linie vyrovnání se mohou lišit v závislosti na tvaru
vany na kondenzát.

9QLWĜQtMHGQRWND

Existují 3 typy instalace těsnicího bloku (příslušenství i) v závislosti
na umístění instalace.

Uzavření výstupu vzduchu (D)
Chcete-li uzavřít výstup vzduchu (1) i výstup vzduchu (D), upevněte
těsnicí materiál nejprve k výstupu vzduchu (1).

Výstup vzduchu (1)

.

7ČVQLFtPDWHULiOSURYêVWXSY]GXFKX D)

Typ 1
/LQLHY\URYQiQt
/LQLHY\URYQiQt
7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 

Výstup vzduchu (D)
6PČUVWĜHGX
YHQWLOiWRUX

9QLWĜQtMHGQRWND

Typ 2

/LQLHY\URYQiQt

/LQLHY\URYQiQt

9QLWĜQtMHGQRWND

Těsnicí blok (pro 3cestné proudění)

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 
9QLWĜQtMHGQRWND
YDQDQD
NRQGHQ]iW

6PČUVWĜHGXYHQWLOiWRUX

Pokud si zvolíte 3cestné proudění vzduchu, nainstalujte těsnicí bloky.
V opačném případě může dojít k úniku vzduchu a kondenzaci.

/LQLHY\URYQiQt

Místa instalace těsnicího bloku

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti  9QLWĜQtMHGQRWND
YDQDQD
NRQGHQ]iW

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti)

Strana
Y\SRXãWČFtKR
potrubí
7ČVQLFt
materiál
Strana
chladivového
potrubí

7ČVQLFtPDWHULiO

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti)

6PČUVWĜHGXYHQWLOiWRUX
Pohled shora
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Instalace těsnicího bloku
/LQLHY\URYQiQt

Typ 3

1

$
7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 

Umístěte oba těsnicí bloky (příslušenství i) na místo instalace.

Zarovnávací
linie

9QLWĜQtMHGQRWND
YDQDQD
NRQGHQ]iW

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 

Zarovnávací
linie

/LQLHY\URYQiQt
7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 
9QLWĜQtMHGQRWND
YDQDQDNRQGHQ]iW

Abyste zabránili úniku vzduchu a kondenzaci nalepte
těsnicí blok podle zarovnávacích linií bez mezer.

3RKOHGYHVPČUXãLSN\$
Samočisticí dekorační panel, mřížka sání čerstvého vzduchu
POZNÁMKA

V případě kombinace se samočisticím panelem,
mřížkou sání čerstvého vzduchu, nainstalujte
těsnicí blok do komory. Těsnicí blok upevněte
před instalací dekoračního panelu.

Níže uvedený příklad uvádí případ, kdy je výstup vzduchu (4)
uzavřen.

9QLWĜQtMHGQRWND

Samočisticí panel, mřížka sání čerstvého vzduchu
POZNÁMKA V případě kombinace se samočisticím panelem,
mřížkou sání čerstvého vzduchu, upevněte těsnicí
blok před instalací dekoračního panelu.

1

Otočte výkyvnou klapku a těsnicí blok připevněte do vytvořené
mezery.

Zarovnávací linie
SĜtVOXãHQVWYti)

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti)

.RPRUD
Zarovnávací linie
SĜtVOXãHQVWYti)

Výkyvná klapka

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 

8WČVQČQê
YêVWXSY]GXFKX

/LQLH
Y\URYQiQt

/LQLHY\URYQiQt

7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 
7ČVQLFtEORN
SĜtVOXãHQVWYti 

6PČUVWĜHGX
YHQWLOiWRUX

.RPRUD

/LQLH
Y\URYQiQt

.RPRUD

3RKOHGYHVPČUXãLSN\$
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Nastavení provozních parametrů

Výška stropu a číslo použitého výstupu vzduchu

Po zapnutí napájení proveďte provozní nastavení pomocí dálkového
ovladače dle návodu dodaného s dálkovým ovladačem v závislosti
na podmínkách instalace.
Pomocí dálkového ovladače nastavte "Číslo modelu", "Číslo prvního
kódu" a "Číslo druhého kódu".

Číslo použitého výstupu vzduchu
FCAG35~71
FXFQ20~63
FXFA20~63
Vnitřní jednotka

Všesměrové
proudění
vzduchu

4cestný
výstup
vzduchu

3cestný
výstup
vzduchu

Standardní

≤2,7 m

≤3,1 m

≤3,0 m

Vysoká (1)

≤3,0 m

≤3,4 m

≤3,3 m

Vysoká (2)

≤3,5 m

≤4,0 m

≤3,5 m

Nastavení dle čísla použitého výstupu vzduchu
Vyberte "Číslo druhého kódu" uvedené v tabulce níže v závislosti na
čísle použitého výstupu vzduchu. Když jsou rohové výstupy vzduchu
pro 4cestné proudění vzduchu, nastavte směr proudění vzduchu
"dolů".

Výška
stropu

POZNÁMKA Pokud je poloha instalace vyšší než standardní
výška stropu, je nutné provést "Nastavení dle
výšky stropu".

Číslo použitého výstupu vzduchu
FCAG100~140
FCAHG71~140
FXFQ80~125
FXFA80~125

Nastavení dle čísla použitého výstupu vzduchu
Nastavení
Všesměrové
proudění
vzduchu
4cestné

Číslo
režimu*

Číslo
prvního
kódu

13 (23)

1

Číslo
druhého
kódu

Vnitřní jednotka

Všesměrové
proudění
vzduchu

4cestný
výstup
vzduchu

3cestný
výstup
vzduchu

Standardní

≤3,2 m

≤3,4 m

≤3,6 m

Vysoká (1)

≤3,6 m

≤3,9 m

≤4,0 m

Vysoká (2)

≤4,2 m

≤4,5 m

≤4,2 m

01

3cestné
proudění

02

Výška
stropu

Nastavení v případě, že jsou uzavřeny rohové výstupy
vzduchu pro 4cestné proudění vzduchu
Nastavení
Standardní
směr proudění
vzduchu

Číslo
režimu*

Číslo
prvního
kódu

13 (23)

4

Číslo
druhého
kódu
02

Směr proudění
vzduchu dolů

03

Nastavení "Mode number" (Číslo režimu) se normálně provádí
kolektivně pro skupinu. Pro individuální nastavení každé vnitřní
jednotky a provedení kontrol po nastavení uveďte číslo režimu do
závorek.

Nastavení podle výšky stropu
Ohledně výšky stropu, viz výška stropu a číslo použitého výstupu
vzduchu. Vyberte "Číslo druhého kódu" uvedené v tabulce níže
v závislosti na čísle použitého výstupu vzduchu.

Nastavení podle výšky stropu
Nastavení

Číslo
režimu*

Číslo
prvního
kódu

Standardní
Vysoká (1)
Vysoká (2)

Číslo
druhého
kódu
01

13 (23)

0

02
03

Nastavení "Mode number" (Číslo režimu) se normálně provádí
kolektivně pro skupinu. Pro individuální nastavení každé vnitřní
jednotky a provedení kontrol po nastavení uveďte číslo režimu do
závorek.
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