
MANUALI I MONTIMIT

KDBHQ56B140

Element izolues i daljes së fryrjes së ajrit

4PSQ564848-1.book  Page 1  Saturday, February 16, 2019  1:47 PM



4PSQ564848-1.book  Page 1  Saturday, February 16, 2019  1:47 PM
 

Udhëzimet origjinale janë në gjuhën angleze. Gjuhët e tjera janë
përkthime të udhëzimeve origjinale.

Aksesorët
Sigurohuni që përpara montimit dispononi të gjitha pjesët e
nevojshme.

Drejtimi i fryrjes së ajrit dhe pozicionimi 
i materialit izolues

Zgjedhja e daljes së ajrit
1 Zgjidhni drejtimin e fryrjes së ajrit nga figurat më poshtë, në

varësi të vendndodhjes së njësisë së brendshme.

2 Shihni seksionin e cilësimit në terren për numrin e pozicionit të
cilësimit.

3 Shihni manualin e montimit që shoqëron njësinë e brendshme
për zgjedhjen e vendit të montimit.

Përgatitja e materialit izolues

Përgatitni materialin izolues dhe shiritin për fiksimin e tij në varësi të
daljes së ajrit (1) deri në (4), që do të mbyllet.

1 Priteni materialin izolues dhe shiritin për fiksimin e tij në vijën
e ndarjes (vija me pika të ndërprera), por duke lënë numrin
e daljes së ajrit që do të mbyllet. Përdorni gërshërët për të prerë
shiritin e fiksimit të materialit izolues.

2 Hiqni letrën mbuluese të shiritit për fiksimin e materialit izolues.

3 Ngjitni materialin izolues në shiritin për fiksimin e tij. (Ngjitni
materialin izolues në qendër të shiritit për fiksimin e tij, nëse nuk
jepen instruksione të tjera të ndryshme.)

KDBHQ56B140 Element izolues i daljes së fryrjes 
së ajrit Manuali i montimit

■ Lexoni këtë manual me kujdes përpara montimit. Mos
e hidhni atë. Ruajeni në dosjet tuaja për referencë në
të ardhmen.

■ Shihni manualin e montimit të njësisë së brendshme
dhe panelit dekorativ.

■ Nëse është instaluar një komplet materiali izolues i
ofruar më vete, zgjedhja e fryrjes në 3 drejtime mund
të mos jetë e mundur. Për detajet jeni të lutur të shihni
materialet teknike ose katalogët teknikë.

a Manuali i montimit

b Materiali izolues (dalja gjatësore e ajrit)

c Materiali izolues A, B (dalja e ajrit në cep)

d Materiali izolues C (dalja e ajrit në cep)

e Materiali izolues D (dalja e ajrit në cep)

f Shiriti për fiksimin e izolimit (dalja gjatësore e ajrit)

g Shiriti për fiksimin e izolimit (dalja e ajrit në cep) 

h Shiriti për fiksimin e izolimit (dalja e ajrit në cep)

i Blloku izolues (për fryrjen në 3 drejtime)

j Shiriti për fiksimin e bllokut izolues

Nuk mund të zgjidhen modele të tjera të fryrjes së ajrit
përveç atyre të treguara në figurat më poshtë. (Mund të
ndodhë kondensim i lagështisë.)

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

Fryrja nga të gjitha anët

Ana e tubave të 
kullimit

Ana e tubave të 
gazit ftohës

Fryrja në 4 drejtime

Fryrja në 3 drejtime

Dalja e ajrit (B)

Dalja e ajrit (A)

Dalja e ajrit (2)

Dalja e ajrit (D)

Dalja e ajrit (C)

Dalja e ajrit (3)

Dalja e ajrit (4)

Dalja e ajrit (1)
Ana e tubave 
të kullimit

Ana e tubave të gazit ftohës
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Përgatitja e materialit izolues për daljen e ajrit (1)

■ Për të mbyllur daljen e ajrit (1) përdorni materialin izolues
(aksesori b) dhe materialin izolues D (aksesori e). Bëni kujdes të
mos e hidhni materialin izolues.

* Priteni vetëm nëse dëshironi të mbyllni daljen e ajrit (1). Mos e pritni
nëse dëshironi të mbyllni edhe daljen e ajrit (1), edhe daljen e ajrit (D).

Përgatitja e materialit izolues për daljen e ajrit (2), (3), (4)

Përgatitja e materialit izolues për daljen e ajrit (A), (B), 
(C), (D)

Mbyllja e daljes së ajrit
1 Vini në vijë të drejtë buzën e faqes së shkurtër të materialit

izolues me daljen e ajrit në të dyja anët.

2 Ngjitni materialin izolues të krijuar në hapat e mëparshëm në
daljen e ajrit të njësisë së brendshme.

Mbyllja e daljes së ajrit (1)
1 Mbyllni daljen e ajrit (1).

2 Mbyllni pjesërisht daljen e ajrit (D).

Sigurohuni që numri i printuar të mbetet i dukshëm ndërkohë
që ngjitni materialin izolues në shiritin për fiksimin e tij, në
mënyrë që të identifikohet materiali izolues.

■ Mos e pritni mbi vijën e ndarjes për materialin izolues
të daljes së gjatë të ajrit (aksesori b) dhe shiritin
fiksues të materialit izolues (aksesori f) siç tregohet
më poshtë. Nëse vija e ndarjes pritet, mund të ndodhë
kondensim.

Mos e prit

Dalja e ajrit (1) Materiali izolues
(aksesori b) 

Pritni materialin 
izolues D
(aksesori e)

Ana e tubave 
të gazit ftohës

Dalja e ajrit (D)

Letra mbuluese

e materialit izolues
f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

Materiali izolues D 
e)

e materialit izolues
h)

Prite*

12 mm

12 mm

Letra mbuluese
e materialit izolues

f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

Prite 

Ngjiteni materialin izolues pa krijuar asnjë boshllëk apo
shkëputje midis materialit izolues dhe daljes së ajrit. Mund
të ndodhë rrjedhje e ajrit dhe kondensim i lagështisë.

Materiali izolues 
(aksesori c)

Letra mbuluese

e materialit izolues
(aksesori g)

12 mm

12 mm

Dalja e ajrit (A), (B)

Materiali izolues 
(aksesori d)

(aksesori g)

12 mm

12 mm

Dalja e ajrit (C)

Materiali izolues 
(aksesori e)

(aksesori h)

12 mm

12 mm

Dalja e ajrit (D)

Njësia e brendshme 
(ena grumbulluese e kullimit)

Materiali izolues për daljen e ajrit (1)

Materiali izolues 
për daljen e ajrit (D)

Dalja e ajrit (D)

Dalja e ajrit (1)
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Mbyllja e daljes së ajrit (2), (3) dhe (4)
1 Mbyllni daljen e ajrit (2), (3), (4)

Mbyllja e daljes së ajrit (A), (B), (C) 

Mbyllja e daljes së ajrit (D)
Për të mbyllur daljen e ajrit (1) dhe daljen e ajrit (D), në fillim vendosni
materialin izolues në daljen e ajrit (1).

Blloku izolues (për fryrjen në 3 drejtime)
Kur zgjidhni opsionin e fryrjes në 3 drejtime, duhet të montoni blloqet
izolues. Në të kundërt mund të ndodhë rrjedhje e ajrit dhe kondensim
i lagështisë.

Vendet e montimit për bllokun izolues

.

Ekzistojnë 3 lloje montimi për bllokun izolues (aksesori i) në varësi të
vendndodhjes së montimit.

Njësia e brendshme

Dalja e ajrit (2), (3), (4)

Materiali izolues për daljen e ajrit (2), (3), (4)

Dalja e ajrit
(A), (B), (C)

Njësia e brendshme

Materiali izolues për daljen e ajrit (A), (B), (C)

Dalja e ajrit (1)

Njësia e brendshme

Dalja e ajrit (D)

Materiali izolues për daljen e ajrit (D)

Ana e tubave 
të gazit ftohës

Ana e tubave 
të kullimit
Materiali 
izolues

Materiali izolues
Blloku izolues 
(aksesori i)

Blloku izolues
(aksesori i)

SHËNIM Vija e përputhjes ndryshon në varësi të formës së
enës grumbulluese të kullimit.

Materiali 
izolues

Materiali izolues

Blloku izolues (aksesori i)

Blloku izolues (aksesori i)

Materiali izolues Materiali izolues

Blloku izolues
(aksesori i)

Blloku izolues (aksesori i)

Materiali izolues

Materiali 
izolues

Blloku izolues (aksesori i)

Blloku izolues (aksesori i)

Njësia e brendshme

Blloku izolues
(aksesori i) 

Drejtimi i qendrës 
së ventilatorit

Vija e përputhjes 

Vija e përputhjes 
Lloji 1

Blloku izolues 
(aksesori i) 

Blloku izolues 
(aksesori i) 
Njësia e brendshme 
(ena grumbulluese 
e kullimit)

Njësia e brendshme 
(ena grumbulluese 
e kullimit)

Drejtimi i qendrës 
së ventilatorit

Drejtimi i qendrës së ventilatorit

Vija e përputhjes 

Vija e përputhjes

Pamje nga lart

Lloji 2
Vija e përputhjes 
Manuali i montimit
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Paneli dekorativ me vetëpastrim, grila e futjes së ajrit të freskët

Shembulli më poshtë vlen për rastin kur dalja e ajrit (4) është
e mbyllur.

Montimi i bllokut izolues
1 Vendosni të blloqet izolues (aksesori i) në vendin përkatës të

montimit. 

2 Hiqni letrën mbuluese të shiritit fiksues të bllokut izolues
(aksesori j).

3 Ngjitni shiritin fiksues të bllokut izolues (aksesori j) në bllokun
izolues (aksesori i).

Paneli me vetëpastrim, grila e futjes së ajrit të freskët

1 Rrotulloni fletën lëkundëse dhe futeni shiritin për fiksimin
e bllokut izolues në hapësirën e krijuar.

SHËNIM Në rast të kombinimit me panel dekorativ me
vetëpastrim dhe grilë të futjes së ajrit freskët,
atëherë blloku izolues duhet montuar te dhoma.
Vendosni bllokun izolues përpara montimit të
panelit dekorativ.

Blloku izolues
(aksesori i) Njësia e brendshme 

(ena grumbulluese 
e kullimit)

Blloku izolues
(aksesori i) 

Njësia e brendshme 
(ena grumbulluese e kullimit)

Vija e përputhjes

Vija e përputhjes

Pamja A te shigjeta

A

Lloji 3

Njësia e 
brendshme

Dhoma

Blloku izolues 
(aksesori i) 

Dalja e izoluar e ajrit

Blloku izolues 
(aksesori i) 

Blloku izolues
(aksesori i) 

Dhoma
DhomaDrejtimi 

i qendrës së ventilatorit

Vija e 
përputhjes

Vija e përputhjes Vija e 
përputhjes 

Pamja A te shigjeta

Për të shmangur rrjedhjen e ajrit dhe kondensimin
e lagështisë:
■ vendosni bllokun izolues sipas vijave të përputhjes pa

lënë asnjë boshllëk;
■ sigurohuni që shiriti për fiksimin e bllokut izolues të

mos shkëputet.

SHËNIM Në rast të kombinimit me panel me vetëpastrim
dhe grilë të futjes së ajrit freskët, atëherë blloku
izolues duhet vendosur përpara montimit të
panelit dekorativ.

Vija e 
përputhjes 

Vija e 
përputhjes 

Blloku izolues
(aksesori i) 

i bllokut izolues
(aksesori j)

Drejtimi 
i qendrës së 
ventilatorit

Letra mbuluese

Vija e përputhjes
(aksesori j) 

Vija e përputhjes
(aksesori j) 

j)

j) 
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Cilësimi në terren
Kryeni cilësimet në terren duke përdorur pultin e komandimit pas
vendosjes së ushqimit me energji elektrike, në përputhje me
manualin e ofruar me pultin e komandimit dhe sipas rrethanave të
montimit.

Vendosni opsionet "Numri i modalitetit", "Numri i parë i kodit" dhe
"Numri i dytë" duke përdorur pultin e komandimit.

Cilësimi sipas numrit të daljeve të ajrit të përdorur
Ndërrojeni "Numri i dytë i kodit" që tregohet në tabelën më poshtë,
sipas numrit të daljeve të ajrit të përdorura. Kur daljet e ajrit në cep
janë të mbyllura për opsionin e fryrjes në 4 drejtime, vendoseni
drejtimin e fryrjes së ajrit te zgjedhja "poshtë".

Cilësimi sipas numrit të daljeve të ajrit të përdorur

Cilësimi kur daljet e ajrit në cep janë të mbyllura për fryrjen në 
4 drejtime

* Zgjedhja "Numri i modalitetit" normalisht vendoset në mënyrë
kolektive për një grup. Për të caktuar në mënyrë individuale çdo njësi
të brendshme dhe për të kryer verifikime pas cilësimeve, specifikoni
numrin e modalitetit brenda në kllapa.

Cilësimi sipas lartësisë së tavanit
Për lartësinë e tavanit, referohuni te lartësia e tavanit dhe numri
i daljeve të ajrit të përdorura. Më pas, ndërroni "Numri i dytë i kodit" që
tregohet në tabelën më poshtë, në varësi të numrit të daljeve të ajrit.

Cilësimi sipas lartësisë së tavanit

* Zgjedhja "Numri i modalitetit" normalisht vendoset në mënyrë
kolektive për një grup. Për të caktuar në mënyrë individuale çdo njësi
të brendshme dhe për të kryer verifikime pas cilësimeve, specifikoni
numrin e modalitetit brenda në kllapa.

Lartësia e tavanit dhe numri i përdorimit i daljes së ajrit

Vlerat për lartësinë e tavanit janë vetëm për referencë.

SHËNIM Nëse pozicioni i montimit është më i lartë sesa
lartësia standarde e tavanit, nevojitet cilësimi me
opsionin "Cilësimi sipas lartësisë së tavanit".

Cilësimi Nr. i 
modalitetit*

Nr. i parë 
i kodit

Nr. i dytë 
i kodit

Fryrja nga të 
gjitha anët 
4 drejtime 13 (23) 1

01

Fryrja në 
3 drejtime 02

Cilësimi Nr. i 
modalitetit*

Nr. i parë 
i kodit

Nr. i dytë 
i kodit

Drejtimi 
standard 

i fryrjes së ajrit
13 (23) 4

02

Drejtimi i fryrjes 
së ajrit për 

poshtë
03

Cilësimi Nr. i 
modalitetit*

Nr. i parë 
i kodit

Nr. i dytë 
i kodit

Standarde
13 (23) 0

01
E lartë (1) 02
E lartë (2) 03

Numri i përdorimit i daljes së ajrit

Njësia e brendshme

Klasa 71
Fryrja nga 
të gjitha 

anët

Fryrja e 
ajrit në 

4 drejtime

Fryrja e 
ajrit në 

3 drejtime

Lartësia 
e tavanit

Standarde ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
E lartë (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
E lartë (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Numri i përdorimit i daljes së ajrit

Njësia e brendshme

Klasa 100~140
Fryrja nga 
të gjitha 

anët

Fryrja e 
ajrit në 

4 drejtime

Fryrja e 
ajrit në 

3 drejtime

Lartësia 
e tavanit

Standarde ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
E lartë (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
E lartë (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Manuali i montimit
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