
Instalační pokyny pro sací & výfukový/přívodní
 panel „mřížka“  nízkých kanálových jednotek
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Přívodní/výfukový panel: Zajišťuje přívod vzduchu z
jednotky, otvor pro přívodní panel by měl být o 40 mm  
posunut od levé strany panelu a 21 mm od horní hrany
panelu.
Sací panel/mřížka: Zajišťuje sání cirkulačního vzduchu do
jednotky, otvor pro sací panel by měl být o 31 mm  
 a 60 mm od horní hrany panelu.

Rozměry panelů čelní pohledy

Model A B C D E F G H

1210 190 1210 291 90 960 152 1080

890 190 890 291 90 640 152 760

Model

P1B-890IA(I)/(O)

P1B-1210IA(I)/(O)

A B C D E F G H I J

1096 150 194 20 21 40 1140 260 60 31
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776 150 194 20 21 40 820 260 60 31

přívod dolu,sání dolu

přívod dolu,sání zadní

přívod čelní,sání dolu

přívod čelní,sání zadní

Upozornění:
a. Pokud přívod dolu, je minimální vzdálenost mezi sací
a výfukovým panelem 800 mm.
b. Pokud přívod čelní, nerealizujte sání a přívod vedle 
sebe.
c. Mezi výfukovým/přívodním a sacím panelem a jednotkou
musí být propojení VZT potrubí, pokud není přímo na jednotce.

②Instalační otvor - rozměry

③Obecně existují 4 typy přívodu a sání vzduchu

④ Umístění ochrany jednotky v podhledu

①Instalační otvor (dle modelu panelu) ：

Vnitřní jednotka by měla být opatřena v podhledu
zákrytem pro její ochranu proti poškození

P1B-890IA(I)/(O)

P1B-1210IA(I)/(O)

⑤ Servisní otvor
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Instalace 4xM10 závitové tyče

8xM10 matice

8xM10
podložka

Instalace jednotky musí být provedena ve vodorovné poloze s max. rozdílem 5 mm,
Pokud odvod kondenzátu z A, zajistětě pozici B nepatrně výše bež A a 
to v závislosti na zajištění odpovídajícího výtoku z A. 
Pokud je odvod kondenzátu z B tak je nutné provést výše opačně.

⑥The Installation of the air inlet&ouelet panel
can be divided into the following two types:with 
out air duct and with air duct.

⑦ Ele. připojení

A. Bez VZT potrubí
Připojení přívodního panelu je realizováno  9 x šrouby M4, které zajistí
připojení panelu k jednotce, u sacího panelu je tomu pomocí šroubů16x M4.

 

Panel disponuje dvěmi vertikálními motory pohybu lamel a 1 horizontálním.
Motory pro vertikální pohyb jsou s modrým konektorem a motor pro
horizontální panel má bílý konektor.

Motory pro vertikální pohyb zapojte do konektorů CN15 a CN16
a motor pro horizontální pohyb do konektoru CN14 na el. desce
vnitřní jednotky.

Schéma zapojení ：

B. S VZT potrubím
VZT potrubí je připojena s výstupem vzduchu z jednotky pomocí
nýtů /TEX a obdobně tomu je pro potrubí na sání vzduchu. 
Veškeré VZT potrubí musí být opatřena tepelnou izolací pro zamezení
kondenzace vodních par.

Pozn：
1. Oba konektory CN15 a CN16 mohou být zapojeny s jakýmkoliv motorem
pro vertikální pohyb lamel.
2. Pokud je vyžadován dálkový ovladače pro kanálovou jednotku,
je nutné zapojit přijímač IR signálu do desky vnitřní jednotky 
konektor CN29.
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