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Ilmanpoistokanavan tiivisteosa

■

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta. Älä
heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle.

■

Katso sekä sisäyksikön
asennusopasta.

■

Jos erikseen hankittu tiivistemateriaalisarja on
asennettu, kolmisuuntainen virtaus ei välittämättä ole
valittavissa. Katso lisätietoja teknisistä asiakirjoista tai
katalogeista.

että

Asennusopas

Nelisuuntainen virtaus

koristepaneeliin

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Varusteet

Kolmisuuntainen virtaus

Varmista ennen asennusta, että kaikki osat ovat mukana.

a

b

1×

c

1×

d

2×

1×

e
1×

f

g

1×

h

3×

i

1×
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a

Asennusopas

b

Tiivistemateriaali (pituussuuntainen ilman ulostulo)

c

Tiivistemateriaali A, B (kulman ilman ulostulo)

d

Tiivistemateriaali C (kulman ilman ulostulo)

e

Tiivistemateriaali D (kulman ilman ulostulo)

f

Tiivisteen kiinnitysteippi (pituussuuntainen ilman ulostulo)

g

Tiivisteen kiinnitysteippi (kulman ilman ulostulo)

h

Tiivisteen kiinnitysteippi (kulman ilman ulostulo)

i

Tiivistekappale (kolmisuuntaiseen virtaukseen)

Tiivistemateriaalin valmistelu
Ilman ulostulo (B)

Ilmanpoiston suunta ja tiivistemateriaalin
asettaminen

Ilman ulostulo (2)
Ilman
ulostulo (A)

Ilman ulostulo (3)
Ilman
ulostulo (C)

Ilman ulostulon valinta
1

Valitse ilmanpoisto suunta seuraavista kuvista sisäyksikön
sijainnin mukaan.

2

Katso kenttäasetuksista sijaintinumeron asetus.

3

Katso sisäyksikköön liitetystä
asennuspaikan valinnasta.

asennusoppaasta

Muita kuin seuraavia poistosuuntia
(Tiivistymistä voi esiintyä.)

Laaja-alainen virtaus

Ilman
ulostulo (1)

tietoja

Asennusopas
1

Ilman ulostulo (4)

Ilman ulostulo (D)
Kylmäaineputkiston puoli

ei

voi

valita.

Valmistele tiivistemateriaali ja tiivistemateriaalin
suljettavan ilman ulostulo (1) – (4) mukaan.

kiinnitysteippi

1

Leikkaa tiivistemateriaali ja tiivistemateriaalin kiinnitysteippi
katkaisuviivaa (pisteviivaa) myöten ja jätä suljettavan ilman
ulostulon numero. Leikkaa tiivistemateriaalin kiinnitysteippi saksilla.

2

Vedä irrokepaperi irti tiivistemateriaalista ja tiivistemateriaalin
kiinnitysteipistä.

3

Kiinnitä tiivistemateriaali tiivistemateriaalin kiinnitysteippiin.
(Kiinnitä tiivistemateriaali tiivistemateriaalin kiinnitysteipin
keskelle, ellei muuta neuvota.)

Kylmäaineputkiston puoli
Tyhjennysputkiston puoli

Tyhjennysputkiston
puoli

KDBHQ56B140
Ilmanpoistokanavan tiivisteosa
4P564848-1A 2019.05

4PFI564848-1A.book

Page 2 Tuesday, May 28, 2019

4:48 PM

Varmista, että tulostettu numero pysyy näkyvissä, kun
kiinnität
tiivistemateriaalia
tiivistemateriaalin
kiinnitysteippiin, jotta tiivistemateriaali voidaan tunnistaa.

■

Tiivistemateriaalin valmistelu ilman ulostuloaukkoon (A),
(B), (C), (D)
Ilman ulostulo (A), (B)

Älä leikkaa pitkän ilman ulostulon tiivistemateriaalin
(varuste b) ja tiivistemateriaalin kiinnitysteipin (varuste
f) katkaisuviivaa kuvan mukaisesti. Jos katkaisuviiva
leikataan pois, tiivistymistä voi esiintyä.

Tiivistemateriaali
(varuste c)
Irrokepaperi

12

mm

12

Älä leikkaa

Teippi tiivistemateriaalin
kiinnittämiseen
(varuste g)

mm

Tiivistemateriaalin valmistelu ilman ulostuloaukkoon (1)
Ilman ulostulo (C)
Tiivistemateriaali
(varuste d)

Kylmäaineputkiston puoli

12

Ilman ulostulo (D)
Ilman
ulostulo (1)

■

Leikkaa
tiivistemateriaali D
(varuste e)

Tiivistemateriaali
(varuste b)

mm

m
12 m
Teippi tiivistemateriaalin
kiinnittämiseen
(varuste g)

Käytä ilman ulostulo (1) sulkemiseen tiivistemateriaalia (varuste b)
ja tiivistemateriaalia D (varuste e). Varo heittämästä tiivistemateriaalia pois.

Tiivistemateriaali (varuste b)

Ilman ulostulo (D)
Tiivistemateriaali
(varuste e)

mm

12

10

Teippi tiivistemateriaalin
kiinnittämiseen
Tiivistemateriaali D
(varuste f)
(varuste e)

12

12

mm

1

Ilman ulostulon sulkeminen

Teippi tiivistemateriaalin
kiinnittämiseen
(varuste h)

Leikkaus*

Teippi tiivistemateriaalin
kiinnittämiseen
(varuste h)

10

mm

Irrokepaperi

m
2m

mm

1

Aseta tiivistemateriaalin lyhyen puolen pää ilman ulostulon
mukaisesti molemmissa päissä.

2

Kiinnitä
aiemmassa
vaiheessa
sisäyksikön ilman ulostuloon.

mm

Ilman ulostulon sulkeminen (1)
1

Sulje ilman ulostulo (1).

2

Sulje ilman ulostulo (D) osittain.

10
m

m

Tiivistemateriaali (varuste b)

tiivistemateriaali

Kiinnitä tiivistemateriaali niin, että tiivistemateriaalin ja
ilman ulostulon väliin ei jää väliä. Ilmanpoistoa ja
tiivistymistä voi esiintyä.

* Leikkaa vain, jos haluat sulkea vain ilman ulostulo (1). Älä leikkaa,
jos haluat sulkea sekä ilman ulostulon (1) että ilman ulostulo (D).

Tiivistemateriaalin valmistelu ilman ulostuloaukkoon (2),
(3), (4)

luotu

Sisäyksikkö (tippavesiallas)

Leikkaus

Ilman ulostulon tiivistemateriaali (1)

10

mm

Irrokepaperi

Ilman ulostulon
tiivistemateriaali (D)

Teippi tiivistemateriaalin
kiinnittämiseen
(varuste f)
Ilman
ulostulo (1)
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Ilman ulostulojen (2), (3) ja (4) sulkeminen
1

Tiivistekappale (varuste i)

Tiivistemateriaali

Sulje ilman ulostulot (2), (3), (4)

Tiivistemateriaali

Sisäyksikkö
Ilman ulostulon tiivistemateriaali (2), (3), (4)
Tiivistekappale (varuste i)

Tiivistemateriaali

Tiivistemateriaali
Ilman ulostulo (2), (3), (4)

Tiivistekappale
(varuste i)

Ilman ulostulojen (A), (B), (C) sulkeminen
Ilman ulostulon tiivistemateriaali (A), (B), (C)

Tiivistekappale (varuste i)

Tiivistekappale (varuste i)

Tiivistemateriaali

Tiivistemateriaali
Ilman ulostulo
(A), (B), (C)

Tiivistekappale (varuste i)
HUOMAA

.

Kohdistusviivat riippuvat tippavesialtaan muodosta.

Sisäyksikkö
Tiivistekappaleen (varuste i) asennustyyppejä on 3 asennussijainnista riippuen.

Ilman ulostulon sulkeminen (D)
Sulje sekä ilman ulostulo (1) että ilman ulostulo (D). Kiinnitä
tiivistemateriaali ensin ilman ulostuloon (1).

Ilman ulostulo (1)

Ilman ulostulon tiivistemateriaali (D)

Tyyppi 1
Kohdistusviiva
Kohdistusviiva
Tiivistekappale
(varuste i)

Ilman ulostulo (D)
Tuulettimen suunta
Sisäyksikkö
Tyyppi 2

Kohdistusviiva

Kohdistusviiva

Sisäyksikkö

Tiivistekappale
(varuste i)

Tiivistekappale (kolmisuuntaiseen
virtaukseen)
Kun valitset kolmisuuntaisen virtauksen, asenna tiivistekappaleet.
Muuten ilmanpoistoa ja tiivistymistä voi esiintyä.

Sisäyksikkö
(tippavesiallas)

Tuulettimen suunta
Kohdistusviiva
Tiivistekappale
(varuste i)

Tiivistekappaleen asennuspaikat
Tiivistekappale
(varuste i)

Tyhjennysputkiston puoli
Tiivistemateriaali

Sisäyksikkö
(tippavesiallas)

Tiivistemateriaali

Tiivistekappale
(varuste i)

Kylmäaineputkiston puoli
Tuulettimen suunta
Näkymä ylhäältä

Asennusopas
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Tiivistekappaleen asennus
Tyyppi 3

Kohdistusviiva

1

Aseta molemmat tiivistekappaleet (varuste i) asennuspaikkaan.

A
Tiivistekappale
(varuste i)

Kohdistusviiva

Tiivistekappale
(varuste i)

Sisäyksikkö
(tippavesiallas)
Kohdistusviiva

Kohdistusviiva
Tiivistekappale
(varuste i)
Sisäyksikkö
(tippavesiallas)

Ilmanpoiston ja tiivistymisen välttämistä varten kiinnitä
tiivistekappale kohdistusviivojen mukaan luomatta väliä.

Nuolinäkymä A
Automaattisesti puhdistuva koristepaneeli ja raikkaan ilman
imusäleikkö
HUOMAA

Jos käytössä on yhdistelmä automaattisesti
puhdistuva paneeli ja raikkaan ilman imusäleikkö,
asenna tiivistekappale kammioon. Kiinnitä
tiivistekappale ennen koristepaneelin asennusta.

Automaattisesti
imusäleikkö
HUOMAA

puhdistuva

paneeli

ja

raikkaan

ilman

Jos käytössä on yhdistelmä automaattisesti
puhdistuva paneeli ja raikkaan ilman imusäleikkö,
kiinnitä tiivistekappale ennen koristepaneelin
asennusta.

Seuraavassa esimerkissä ilman ulostulo (4) on suljettu.

1
Sisäyksikkö

Käännä suuntaläppää ja kiinnitä tiivistekappaleen luotuun väliin.

Kohdistusviiva
(varuste i)

Tiivistekappale
(varuste i)

Kammio
Kohdistusviiva
(varuste i)

Suuntaläppä

Tiivistekappale
(varuste i)

Tiivistetty ilman ulostulo

Kohdistusviiva
Kohdistusviiva

Kohdistusviiva

Tiivistekappale
(varuste i)
Tiivistekappale
(varuste i)

Tuulettimen
suunta

Kammio

KDBHQ56B140
Ilmanpoistokanavan tiivisteosa
4P564848-1A 2019.05

Kammio

Nuolinäkymä A

Asennusopas
4

4PFI564848-1A.book

Page 5 Tuesday, May 28, 2019

4:48 PM

Kenttäasetus

Kattokorkeus ja käytettyjen ilman ulostulojen määrä

Kun virta on kytketty, suorita kenttäasetus kaukosäätimellä sen
mukana toimitetun oppaan ja asennusolosuhteiden mukaisesti.
Aseta "Tilanumero", "Ensimmäinen koodinumero" ja "Toinen koodinumero" kaukosäätimellä.

Käytettyjen ilman ulostulojen määrä
Luokka 71
Laajaalainen
virtaus

4-suuntainen
ilmanpoisto

3-suuntainen
ilmanpoisto

Vakio

≤2,7 m

≤3,1 m

≤3,0 m

Korkea (1)

≤3,0 m

≤3,4 m

≤3,3 m

Korkea (2)

≤3,5 m

≤4,0 m

≤3,5 m

Sisäyksikkö

Käytettyjen ilman ulostulojen määrän mukaan asettaminen
Vaihda seuraavassa taulukossa näkyvä "Toinen koodinumero"
käytettyjen ilman ulostulojen määrän mukaan. Kun kulman ilman
ulostulot on suljettu nelisuuntaista virtausta varten, aseta ilman
virtaussuunnaksi "alaspäin".
HUOMAA

Katon
korkeus

Jos asennuspaikka on vakiokattokorkeutta
korkeammalla,
"Kattokorkeuden
mukaan
asettaminen" on tarpeen.

Käytettyjen ilman ulostulojen määrän mukaan asettaminen
Asetus
Laaja-alainen
virtaus
Nelisuuntainen

Tilanumero*

Ensimmäinen
koodinumero

Luokka 100~140
Sisäyksikkö

Toinen
koodinumero
01

13 (23)

Käytettyjen ilman ulostulojen määrä

1

Kolmisuuntainen
virtaus

02

Katon
korkeus

Laajaalainen
virtaus

4-suuntainen
ilmanpoisto

3-suuntainen
ilmanpoisto

Vakio

≤3,2 m

≤3,4 m

≤3,6 m

Korkea (1)

≤3,6 m

≤3,9 m

≤4,0 m

Korkea (2)

≤4,2 m

≤4,5 m

≤4,2 m

Kattokorkeuden arvot ovat viitteellisiä.

Asetus, kun kaikki kulman ilman ulostulot on suljettu
nelisuuntaista virtausta varten
Asetus

Tilanumero*

Ensimmäinen
koodinumero

Ilman vakiovirtaussuunta
Alaspäin
suuntautuva
ilman
virtaussuunta

Toinen
koodinumero
02

13 (23)

4
03

* "Tilanumero"-asetus tehdään normaalisti kollektiivisesti ryhmälle.
Jotta jokainen sisäyksikkö voitaisiin asettaa erikseen ja suorittaa
tarkistukset asetusten jälkeen, määritä tilanumero sulkeissa.

Kattokorkeuden mukaan asettaminen
Kattokorkeutta varten katso kattokorkeutta ja käytettyjen ilman
ulostulojen määrää. Vaihda sitten seuraavassa taulukossa näkyvä
"Toinen koodinumero" käytettyjen ilman ulostulojen määrän mukaan.

Kattokorkeuden mukaan asettaminen
Asetus

Tilanumero*

Ensimmäinen
koodinumero

Vakio
Korkea (1)
Korkea (2)

Toinen
koodinumero
01

13 (23)

0

02
03

* "Tilanumero"-asetus tehdään normaalisti kollektiivisesti ryhmälle.
Jotta jokainen sisäyksikkö voitaisiin asettaa erikseen ja suorittaa
tarkistukset asetusten jälkeen, määritä tilanumero sulkeissa.
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