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Sigurohuni të lexoni këtë manual përpara montimit dhe ndiqni instruksionet. 

Shënime
 ■ Ju lutemi kontrolloni emrin e modelit të aplikueshëm të kompletit sipas 

katalogut etj.
 ■ Kur montohet në modelet e llojit me fryrje rrethore SkyAir, lagështimi 

nëpërmjet zbulimit të lagështisë nuk funksionon.

Aksesorët
Kontrolloni për aksesorët e mëposhtëm:

Emri Sensori në 
distancë 
(kutia e 
sensorit)

Kablloja 
zgjatuese 
(2 fije, 12 m)

Fasheta Manuali 
i montimit 
(ky vizatim)

Vidat 
e montimit 
(M4X16)

Forma

Sasia 1x 1x 2x 1x 2x

Montimi
Zgjedhja e vendit të montimit

Termistori për diktimin e temperaturës është i integruar brenda kutisë së 
sensorit në distancë. Zgjidhni vendin e montimit duke pasur parasysh masat 
e mëposhtme.
• Një vend ku mund të zbulohet temperatura mesatare e një dhome me ajër 
të kondicionuar.
• Një vend që nuk është i ekspozuar ndaj dritës së diellit.
• Një vend që nuk ndikohet nga burimet e tjera të nxehtësisë.
• Një vend që nuk është i ekspozuar ndaj shkarkimit direkt të ajrit nga kondicioneri.
• Një vend që nuk është i ekspozuar ndaj ajrit të jashtëm të futur në dhomë si 
rezultat i hapjes së derës.
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Montimi
Hiqni kapakun e kutisë së sensorit.

2

1

1. Futni një kaçavidë me kokë petë 
(rreth 6 mm e gjerë) në pjesën konkave 
të kutisë së sensorit (2 vende).
2. Hiqni kapakun duke ngritur lart 
gjuhëzën në kapakun e kutisë së sensorit.
Kujdes:

 ■ Mos e shtyni gjuhëzën me shumë 
forcë me një kaçavidë me majë petë 
të ngushtë, sepse mund të këputni 
gjuhëzën e kapjes.

Në rastin e montimit në mur

a

b

c

d

e

f

g

a Vida e montimit
b Materiali i izolimit termik
c Vrima me prerje për kabllon
d Kutia e sensorit
e Vrima e ajrimit
f Letra ngjitëse me shkëputje
g Kapaku i kutisë së sensorit

2-M4

32
42

• Hapni vrimën me prerje për kabllon në kutinë e sensorit duke e prerë me 
pinca ose me ndonjë vegël të ngjashme. Kaloni telat e zgjatimit përmes 
vrimës dhe mbërtheni telat në terminale me anë të vidave.
• Për të shmangur forcën e tendosjes në terminale, kaloni fashetën e dërguar 
përmes vrimave që tregohen në figurën më poshtë dhe shtrëngoni kabllon 
zgjatuese me këtë fashetë në pjesën e pjesës së mbrojtur me izolim. 
(Nyja e lidhjes me fashetë duhet të jetë brenda kutisë.)
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f

 

a

b
c

d

e

a  Shtrëngoni terminalet me kujdes për të 
parandaluar që telat të mos prekin me 
njëri-tjetrin

b Fasheta (koka e lidhjes)
c Kablloja zgjatuese
d Pjesa e mbrojtur me izolim
e Kutia e sensorit
f Vrima e fashetës

• Mbërtheni mirë në mënyrë të sigurt kutinë e sensorit në sipërfaqen e murit 
me vidat M4X16 (2 vende). Nëse kutia e sensorit nuk mund të mbërthehet 
me vida në sipërfaqen e murit, hiqni letrën ngjitëse me shkëputje dhe ngjiteni 
kutinë mbi sipërfaqen e murit. 
Për telat e thurur

a

b

c

d
e

f

g

h

i

j

k

l

a Kapaku i kutisë së sensorit
b Vida e montimit
c Kutia e sensorit
d  Pllaka metalike (për njësi teke pa 

vrimë), (sigurohet në terren)
e  Korniza e montimit që përputhet me 

kutinë shpërndarëse (sigurohet në terren)
f  Kutia shpërndarëse (për njësi teke), 

(sigurohet në terren)

g Kablloja zgjatuese
h Vrima e kalimit
i  Pjesa e mbrojtur me izolim
j  Fasheta (koka e lidhjes)
k Kutia e sensorit
l Materiali i izolimit termik

• Kaloni kabllon zgjatuese përmes vrimës së kabllos së kutisë shpërndarëse 
dhe kryeni lidhjen e telave.
• Kaloni fashetën e dërguar përmes vrimave për fashetën dhe shtrëngoni kabllon 
zgjatuese në pjesën e mbrojtur me izolim, siç tregohet në figurën djathtas lart.
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• Filetoni vrimat e vidave M4 në 
pllakën metalike (sigurohet në terren) 
siç tregohet në vizatimin djathtas dhe 
montoni kutinë shpërndarëse mbi 
pllakën metalike.

Vrimat për filetim në pllakën metalike 
në vend (njësia: mm)

32

21

2-M4

(1
20

)

(70)

42

Kujdes:
 ■ Mos bllokoni vrimat e ajrimit gjatë lidhjes së telave të kabllos zgjatuese.
 ■ Kur kablloja zgjatuese është më e gjatë sesa nevojitet, priteni në gjatësinë e 

duhur, zhvishni izolimin, vendosni terminalin rrethor me përkulje për M3 (sigurohet 
në terren) dhe kryeni lidhjet e telave. Gjatësia e izolimit që duhet zhveshur është 
siç tregohet. (Punoni me kujdes në mënyrë që ana e bashkuesit të mos pritet.)

45 Për M3 
Terminali rrethor me përkulje

Mënyra e lidhjes së telave
Lidhni anën e bashkuesit të kabllos zgjatuese te pllaka e qarkut të stampuar 
(PCB) e njësisë së brendshme.
Për lidhjen në njësinë e brendshme, ndiqni procedurën e treguar më poshtë.
Kujdes:

 ■ Sigurohuni të shkëputni energjinë elektrike përpara se të filloni kryerjen 
e instalimeve elektrike dhe mos e rilidhni atë derisa të ketë përfunduar 
e gjithë puna e instalimit elektrik. 
Lexoni gjithashtu edhe manualin e montimit dhe skemën e qarkut elektrik 
të njësisë së brendshme kur kryeni punën.

 ■ Kur shtrini kabllon zgjatuese, mos e kaloni atë aty ku mund të ndikohet 
nga linja ose zhurma elektrike.

 ■ Sigurohuni që të lidhni mirë bashkuesit. 
Lidhja me defekt mund të rezultojë në diktim të pasaktë të temperaturës 
së dhomës në rast anomalie në funksionim.

 ■ Mos i ndani telat.
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 ■ Meqenëse bashkuesi për termistorin e diktimit të temperaturës së ajrit në hyrje 
ndryshon në varësi të llojit të njësisë së brendshme, sigurohuni të kontrolloni 
skemën e qarkut të njësisë së brendshme dhe ndiqeni me korrektësi.

 ■ Shtrini dhe fiksoni kabllon zgjatuese brenda kutisë shpërndarëse të njësisë së 
brendshme, ashtu si linja e tensionit të ulët (kordoni për pultin e komandimit). 
Mos e kaloni kabllon zgjatuese brenda kutisë shpërndarëse të njësisë së 
brendshme aty ku ajo mund të ndikohet nga linja elektrike (kordoni për njësinë 
e brendshme dhe linjë tjetër elektrike).
Procedura
1) Kur e lidhni te PCB e njësisë së brendshme, hiqni termistorin ekzistues (për 
diktimin e temperaturës në hyrje të ajrit) dhe më pas lidhni kabllon zgjatuese.
Gjatë këtij veprimi sigurohuni të verifikoni simbolin e adresës së lidhjes në 
qarkun PCB nëse është e saktë, dhe mos u referoni vetëm te skema e qarkut.

Për SkyAir VRV

1

a

b
c

d

b
e

f

2

X16A

a Lidhja e terminalit me vidë
b Kablloja zgjatuese
c Lidhja e bashkuesit
d Njësia e brendshme
e  Qarku i stampuar (PCB) i njësisë 

së brendshme
f  Termistori ekzistues ose sensori 

i lagështisë

1. Hiqeni
2. Lidheni
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2)  Shtrini dhe fiksoni kabllon zgjatuese brenda kutisë shpërndarëse 
të njësisë së brendshme, ashtu si termistori ekzistues.
Gjatë këtij veprimi ruani një distancë të caktuar midis telave të tensionit 
të lartë dhe telave të tensionit të ulët për të evituar gabimin e sensorit.
Vendosni mbrojtje për kabllon zgjatuese për termistorin, pa ndikuar 
komponentët e tjerë.
3) Vendosni kapakun e kutisë së sensorit në kutinë e sensorit.

Prova e funksionimit pas montimit 
të sensorit
Kryeni një provë funksionimi të ftohjes dhe ngrohjes pasi të keni montuar 
sensorin dhe të keni përfunduar instalimin e plotë elektrik.
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