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As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões
noutras línguas são traduções das instruções originais.

Acessórios
Certifique-se de que tem todas as peças antes de realizar
a instalação.

A direção da descarga de ar 
e o posicionamento do material vedante

Seleção da saída de ar
1 Selecione a direção da descarga de ar nas seguintes figuras, de

acordo com a localização da unidade de interior.

2 Consulte a regulação no local para regular o número da
posição.

3 Consulte o manual de instalação anexo à unidade de interior
para seleção do local de instalação.

Preparar o material vedante

Prepare o material vedante e a fita para fixar o material vedante de
acordo com a saída de ar (1) a (4) a fechar.

1 Corte o material vedante e a fita que fixa o material vedante na
linha de corte (linha tracejada) enquanto deixa o número da
saída de ar a fechar. Corte a fita que fixa o material vedante com
uma tesoura.

2 Descole a película protetora da fita para fixar o material
vedante.

3 Cole o material vedante na fita para fixar o material vedante.
(Cole o material vedante no centro da fita para fixar o material
vedante, exceto instruções em contrário.)

KDBHQ56B140 Elemento vedante para saída 
de descarga de ar Manual de instalação

■ Leia atentamente este manual antes da instalação.
Não o deite fora. Arquive-o, para o poder consultar
posteriormente.

■ Consulte o manual de instalação da unidade de
interior e do painel de decoração.

■ Se um kit de material vedante fornecido
separadamente estiver instalado, o fluxo em
3 direções pode não ser selecionável. Para obter
detalhes, consulte os materiais ou catálogos técnicos.

a Manual de instalação

b Material vedante (saída de ar longitudinal)

c Material vedante A, B (saída de ar no canto)

d Material vedante C (saída de ar no canto)

e Material vedante D (saída de ar no canto)

f Fita para fixar o vedante (saída de ar longitudinal)

g Fita para fixar o vedante (saída de ar no canto) 

h Fita para fixar o vedante (saída de ar no canto)

i Bloco de vedação (para fluxo em 3 direções)

j Fita para fixar o bloco de vedação

Não é possível selecionar padrões de descarga diferentes
dos apresentados nas figuras seguintes. (Pode ocorrer
condensação de orvalho.)

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

Fluxo geral

Lado do tubo 
de drenagem

Lado do tubo 
de refrigerante

Fluxo em 4 direções

Fluxo em 3 direções

Saída de ar (B)

Saída de ar (A)

Saída de ar (2)

Saída de ar (D)

Saída 
de ar (C)

Saída de ar (3)

Saída de ar (4)

Saída de ar (1)
Lado do tubo 
de drenagem

Lado do tubo de refrigerante
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Preparar o material vedante da saída de ar (1)

■ Use material vedante (acessório b) e material vedante D
(acessório e) para fechar a saída de ar (1). Tome cuidado para
não deitar o material vedante fora.

* Corte apenas no caso de pretender fechar apenas a saída de ar
(1). Não corte no caso de pretender fechar a saída de ar (1) e a saída
de ar (D).

Preparar o material vedante da saída de ar (2), (3), (4)

Preparar o material vedante da saída de ar (A), (B), (C), (D)

Fechar a saída de ar
1 Alinhe a extremidade da face mais curta do material vedante

com a saída de ar em ambos os lados.

2 Cole o material vedante criado nos passos anteriores à saída de
ar da unidade de interior.

Fechar a saída de ar (1)
1 Feche a saída de ar (1).

2 Feche a saída de ar (D) parcialmente.

Certifique-se de que o número impresso permanece
visível enquanto instala o material vedante na fita para
fixar o material vedante, de modo a poder identificar
o material vedante.

■ Não corte na linha de corte do material vedante da
saída de ar comprida (acessório b) e a fita para fixar
o material vedante (acessório f) conforme apresentado
em seguida. Se a linha de corte for cortada, pode
causar condensação.

Não cortar

Saída de ar (1) Material vedante
(acessório b) 

Corte o material 
vedante D
(acessório e)

Lado do tubo 
de refrigerante

Saída de ar (D)

Película 
protetora

Fita para fixar 
o material vedante
(acessório f)

Material vedante (acessório b)

10
 m

m

10
 m

m

Material vedante D 
(acessório e)

Fita para fixar 
o material vedante
(acessório h)

Corte*

12 mm

12 mm

Película protetora Fita para fixar 
o material vedante
(acessório f)

Material vedante (acessório b)

10
 m

m

10
 m

m

Corte 

Cole o material vedante sem criar uma folga
e desprendimento entre o material vedante e a saída de
ar. Pode ocorrer a descarga de ar e a condensação de
orvalho.

Material vedante 
(acessório c)

Película protetora

Fita para fixar 
o material vedante
(acessório g)

12 mm

12 mm

Saída de ar (A), (B)

Material vedante 
(acessório d)

Fita para fixar 
o material vedante
(acessório g)

12 mm

12 mm

Saída de ar (C)

Material vedante 
(acessório e)

Fita para fixar
o material vedante

(acessório h)

12 mm

12 mm

Saída de ar (D)

Unidade de interior (depósito de drenagem)

Material vedante da saída de ar (1)

Material vedante 
da saída de ar (D)

Saída de ar (D)
Saída 
de ar (1)
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Fechar a saída de ar (2), (3) e (4)
1 Feche a saída de ar (2), (3), (4)

Fechar a saída de ar (A), (B), (C) 

Fechar a saída de ar (D)
Para fechar a saída de ar (1) e a saída de ar (D), instale primeiramente
o material vedante na saída de ar (1).

Bloco de vedação (para fluxo em 3 direções)
Quando escolher a opção de fluxo em 3 direções, instale os blocos
de vedação. Caso contrário, pode ocorrer a descarga de ar
e a condensação de orvalho.

Locais de instalação do bloco de vedação

.

Existem 3 tipos de instalação para o bloco de vedação (acessório i)
dependendo do local de instalação.

Unidade de interior

Saída de ar (2), (3), (4)

Material vedante da saída de ar (2), (3), (4)

Saída de ar
(A), (B), (C)

Unidade de interior

Material vedante da saída de ar (A), (B), (C)

Saída de ar (1)

Unidade de interior

Saída de ar (D)

Material vedante da saída de ar (D)

Lado do 
tubo de 
refrigerante

Lado do 
tubo de 
drenagem
Material 
vedante

Material vedante
Bloco de vedação 
(acessório i)

Bloco 
de vedação
(acessório i)

NOTA A linha de alinhamento difere em função da forma
do depósito de drenagem.

Material 
vedante

Material vedante

Bloco de vedação (acessório i)

Bloco de vedação (acessório i)

Material vedante Material vedante

Bloco 
de vedação
(acessório i)

Bloco de vedação (acessório i)

Material vedante

Material 
vedante

Bloco de vedação (acessório i)

Bloco de vedação (acessório i)

Unidade de interior

Bloco de 
vedação
(acessório i) 

Direção do centro 
da ventoinha

Linha de 
alinhamento 

Linha de 
alinhamento 

Tipo 1

Bloco de vedação 
(acessório i) 

Bloco 
de vedação 
(acessório i) 

Unidade de interior 
(depósito de drenagem)

Unidade de 
interior (depósito 
de drenagem)

Direção do centro da ventoinha

Direção do centro da ventoinha

Linha de 
alinhamento 

Linha de alinhamento

Vista superior

Tipo 2 Linha de 
alinhamento 
Manual de instalação
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Painel de decoração de auto-limpeza, grelha de admissão de ar
novo

O exemplo seguinte serve para o caso em que a saída de ar (4)
esteja fechada.

Instalação do bloco de vedação
1 Coloque ambos os blocos de vedação (acessório i) no local de

instalação. 

2 Remova a película protetora da fita para fixar o bloco de
vedação (acessório j).

3 Cole a fita para fixar o bloco de vedação (acessório j) no bloco
de vedação (acessório i).

Painel de auto-limpeza, grelha de admissão de ar novo

1 Rode a aba giratória e instale a fita para fixar o bloco de
vedação na folga criada.

NOTA No caso de combinação com o Painel de auto-
limpeza, Grelha de admissão de ar novo, instale
o bloco de vedação na câmara. Instale o bloco de
vedação antes de realizar a instalação do painel
de decoração.

Bloco 
de vedação
(acessório i) Unidade de 

interior (depósito 
de drenagem)

Bloco de vedação
(acessório i) 

Unidade de interior 
(depósito de drenagem)

Linha de alinhamento

Linha de alinhamento

Vista de seta A

A

Tipo 3

Unidade de interior

Câmara

Bloco 
de vedação 
(acessório i) 

Saída de ar vedada

Bloco de vedação 
(acessório i) 

Bloco de 
vedação
(acessório i) 

Câmara
Câmara

Direção do centro 
da ventoinha

Linha de 
alinhamento

Linha de alinhamento Linha de 
alinhamento 

Vista de seta A

Para evitar a descarga de ar e a condensação de orvalho:
■ cole o bloco de vedação de acordo com as linhas de

alinhamento sem criar folga;
■ certifique-se de que a fita para fixar o bloco de

vedação não descola.

NOTA No caso de combinação com o Painel de auto-
limpeza, Grelha de admissão de ar novo, instale o
bloco de vedação antes de realizar a instalação
do painel de decoração.

Linha de 
alinhamento 

Linha de 
alinhamento 

Bloco de 
vedação
(acessório i) 

Fita para fixar o bloco 
de vedação
(acessório j)

Direção do 
centro da ventoinha

Película protetora

Linha de 
alinhamento
(acessório j) 

Linha de 
alinhamento
(acessório j) 

Fita para fixar o bloco de vedação (acessório j)

Remova a 
película protetora

Aba giratória

Corte a fita para fixar o bloco de vedação 
(acessório j) com a tesoura ao longo da perfuração.
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Regulação local
Efetue a regulação local utilizando o controlo remoto após
o fornecimento de alimentação, de acordo com o manual fornecido
com o controlo remoto, dependendo das condições de instalação.

Regule o "Número do modo", o "Número do primeiro código"
e o "Segundo número" utilizando o controlo remoto.

Regulação de acordo com o número de saídas de ar 
utilizadas
Mude o "Número do segundo código" apresentado na tabela
seguinte em função do número de saídas de ar utilizadas. Quando
as saídas de ar de canto estiverem fechadas para o fluxo em
4 direções, regule a direcção do fluxo de ar para "descendente".

Regulação de acordo com o número de saídas de ar utilizadas

Regulação quando as saídas de ar de canto estão fechadas 
para fluxo em 4 direções

* O "Número de modo" é normalmente definido coletivamente para
um grupo. Para preparar cada unidade de interior individualmente
e realizar verificações depois das regulações, especifique o número
do modo entre parêntesis.

Regulação de acordo com a altura do teto
Consulte a altura do teto e o número de saídas de ar utilizadas para
a altura do teto. Em seguida, mude o "Número do segundo código"
apresentado na tabela seguinte em função do número de saídas de ar.

Regulação de acordo com a altura do teto

* O "Número de modo" é normalmente definido coletivamente para
um grupo. Para preparar cada unidade de interior individualmente
e realizar verificações depois das regulações, especifique o número
do modo entre parêntesis.

Altura do teto e número de utilizações da saída de ar

Os valores da altura do teto servem de referência.

NOTA Se a posição de instalação for superior à altura do
teto padrão, é necessário "Regular de acordo
com a altura do teto".

Configurar N.º do 
modo*

N.º do 
primeiro 
código

N.º do 
segundo 
código

Fluxo em 
4 direções

13 (23) 1
01

Fluxo em 
3 direções 02

Configurar N.º do 
modo*

N.º do 
primeiro 
código

N.º do 
segundo 
código

Direção do 
fluxo de ar 

padrão
13 (23) 4

02

Direção do 
fluxo de ar 

descendente
03

Configurar N.º do 
modo*

N.º do 
primeiro 
código

N.º do 
segundo 
código

Normal
13 (23) 0

01
Alto (1) 02
Alto (2) 03

Número de utilizações da saída de ar

Unidade de interior

Classe 71

Fluxo 
geral

Libertaçã
o de ar 

de 4 vias

Libertação 
de ar de 

3 via

Altura 
do teto

Normal ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Alto (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Alto (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Número de utilizações da saída de ar

Unidade de interior

Classe 100~140

Fluxo 
geral

Libertaçã
o de ar 

de 4 vias

Libertação 
de ar de 

3 via

Altura 
do teto

Normal ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Alto (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Alto (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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