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Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać.
Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby można z niej
było korzystać w przyszłości.
Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia
sprzętu. Należy stosować wyłącznie akcesoria produkcji
firmy Daikin, zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu z opisywanymi urządzeniami; akcesoria powinny
być instalowane przez odpowiednio wykwalifikowaną
osobę.
Z wątpliwościami dotyczącymi procedury montażu lub
eksploatacji należy zwracać się do dealera.
Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje
w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.
Zestaw opcjonalny musi być używany w połączeniu z konwektorami
pomp ciepła Daikin.
Urządzenia są wyposażone we wlot i wylot wody, podłączane do
instalacji wodnej. Instalacja wodna powinna być wykonana przez
uprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi właściwymi normami
europejskimi i krajowymi.

Akcesoria dostarczane razem z zestawem
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Połączenie konwektora pompy ciepła
z przewodami rurowymi instalacji
zewnętrznej za pomocą zaworu
2-drogowego
Zagadnienia dotyczące montażu urządzenia wewnętrznego opisano
w instrukcji montażu dołączonej do urządzenia.
Należy uważać, by nie odkształcić przewodów urządzenia
w wyniku zastosowania nadmiernej siły podczas
podłączania. Odkształcenie przewodów może być
przyczyną wadliwego działania urządzenia.
Przedostanie się do instalacji wodnej powietrza, wilgoci lub kurzu
może być przyczyną problemów. Dlatego podczas podłączania
instalacji wodnej należy zawsze przestrzegać następujących
zaleceń:
■

Używać tylko czystych przewodów.

■

Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu
ku dołowi.

■

Zatkać przewód podczas przeciskania go przez otwór w ścianie,
aby do wnętrza nie przedostał się pył ani zanieczyszczenia.

■

Do uszczelniania połączeń należy użyć dobrej jakości uszczelniacza do gwintów. Uszczelnienie musi wytrzymać ciśnienie i
temperatury panujące w układzie.

■

W przypadku stosowania rur metalowych niezawierających
mosiądzu należy odizolować oba materiały, aby uniknąć korozji
galwanicznej.

■

Ponieważ mosiądz jest materiałem stosunkowo miękkim, do
podłączania obiegu wodnego należy użyć odpowiednich
narzędzi. Użycie nieprawidłowych narzędzi może spowodować
uszkodzenie przewodów.
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Element wykonawczy

2

Zawór 2-drogowy

3

Elastyczny przewód rurowy
(2 złącza żeńskie 1/2" BSP)

4

Elastyczny przewód rurowy
(gwint 1/2" żeński BSP x 1/2" męski BSP)
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Zacisk

6

Izolacja cieplna

7

Materiał izolacyjny na połączenia rurowe
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Materiał izolacyjny na zawór 2-drogowy
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■

Urządzenia należy eksploatować wyłącznie w zamkniętym obiegu wody. Zastosowanie urządzenia
w otwartym obiegu wody może doprowadzić do
nadmiernej korozji przewodów wodnych.

■

W układzie wodnym zabronione jest stosowanie
elementów cynkowanych. Z uwagi na fakt, że układ
wodny wewnątrz urządzeń wykonano z rur miedzianych, może dojść do nadmiernej korozji elementów
ocynkowanych.
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Zainstaluj zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora
pompy ciepła
Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować zawór 2-drogowy i
podłączyć go do konwektora pompy ciepła.
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Wlot wody

2

Wylot wody
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Skrzynka
elektryczna
konwektora pompy
ciepła
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Przewód wlotu wody
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Zamontuj zgodnie z informacją powyżej (zwróć uwagę na
kierunek strzałki na zaworze 2-drogowym).
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Materiał izolacyjny na zawór 2-drogowy
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Zaciski
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Części dostarczane z konwektorem pompy ciepła

2

Elastyczny przewód rurowy (2 złącza żeńskie 1/2"
BSP)
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Materiał izolacyjny na połączenia rurowe
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Upewnij się, że przewody
są podłączane do zaworu
2-drogowego pod właściwym
kątem, w przeciwnym wypadku
dalszy montaż nie jest możliwy.
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Część dostarczana z konwektorem pompy ciepła

Część dostarczana z konwektorem pompy ciepła
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Izolacja cieplna
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Przewód wylotu wody
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Części dostarczane z konwektorem pompy ciepła
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Elastyczny przewód rurowy (gwint 1/2" żeński BSP x
1/2" męski BSP)
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Część dostarczana z konwektorem pompy ciepła
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Okablowanie elementu wykonawczego
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Izolacja cieplna

3

Materiał izolacyjny na połączenia rurowe
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Wykonaj dobrze widoczne oznaczenie na izolacji
termicznej, pozwalające rozróżnić przewody
wylotowe wody od innych w trakcie dalszych
kroków procedury montażu.
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Część dostarczana z konwektorem pompy ciepła
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≥10 mm
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1

Materiał izolacyjny na połączenia rurowe (nie należy
do wyposażenia)

2

Zaciski (nie należy do wyposażenia)
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Aby ułatwić instalację, włóż przewody rurowe od tyłu.
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Wlot wody

2

Wylot wody

3

2x Materiał izolacyjny na połączenia rurowe
(≥3x150x40 mm) (nie należy do wyposażenia)
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Połączenie z przewodami instalacji
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Podłącz przewody
elastycznych

Lokalizacja połączeń z urządzeniem (jednostka miary: mm)

2

Wlot wody

2

Wylot wody
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Podłączanie do skrzynki elektrycznej
Zapoznaj się z treścią instrukcji montażu konwektora pompy
ciepła, aby podłączyć zawór 2-drogowy do skrzynki elektrycznej
pompy ciepła.

2

Umieść okablowanie zaworu 2-drogowego wewnątrz konwektora pompy ciepła
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przewodów

Montaż elektryczny zaworu 2-drogowego

Możliwe kierunki prowadzenia przewodów rurowych

1

do

Dopchnij urządzenie do ściany lub zawieś je na płycie
montażowej i zapoznaj się z instrukcją montażu konwektora
pompy ciepła w celu kontynuacji montażu urządzenia.
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zewnętrznej

Dopilnuj prawidłowego podłączenia wlotu i wylotu
wody do przewodów rurowych w miejscu instalacji.
Użyj oznaczenia na izolacji termicznej w celu odróżnienia przewodu wlotowego wody od przewodu
wylotowego wody.
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■

Upewnij się, że przewody rurowe instalacji
zewnętrznej są wystarczająco długie, aby
możliwe było podłączenie do nich przewodów
elastycznych urządzenia.

■

Upewnij się, że połączenie przewodów w miejscu
instalacji i przewodów podłączonych do
urządzenia całkowicie mieści się w obszarze
prowadzenia przewodów urządzenia.
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Skrzynka elektryczna konwektora pompy ciepła

2

Okablowanie zaworu 2-drogowego

Obszar prowadzenia przewodów
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