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إنذار

قد يؤدي الخطأ في تركيب أو تثبيت التجهيزات أو الملحقات إلى حدوث
صدمة كهربائية أو قصر الدائرة الكهربائية أو تسريات أو حريق أو أي
تلف آخر في الجهاز. استخدم فقط الملحقات والتجهيزات االختيارية

 واطلب من فني تركيبDaikinوقطع الغيار المصنوعة أو المعتمدة من 
تركيبها وتثبيتها.

إذا كنت غير متأكد من إجراءات التركيب أو االستخدام، اتصل بموزع
Daikin.للحصول على النصائح والمعلومات 

نبذة عن الوثائق١
إن التعليمات المزودة في المجموعة مخصصة إلرشادك بمعلومات تركيب مجموعة

الوصالت. ال تقع مسؤولية الضرر الناجم عن عدم التقيد بهذه التعليمات على
Daikin.

الوثائق األصلية محررة باللغة اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.

اقرأ دليل التركيب هذا قبل االستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبالً.

 (وحدة تحديد التفريع).BSانظر رابط دليل التركيب الخاص بالوحدة 

محتويات المجموعة٢
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a1 b1

a b
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a) 1مجموعة تفريع أنابيب السائل(×
a1Ø9.5) بوصة)3/8 مم 
a2Ø9.5) بوصة)3/8 مم 
b) 1مجموعة تفريع أنابيب الغاز(×
b1Ø15.9) بوصة)5/8 مم 
b2Ø19.1) بوصة)6/8 مم 
c) 1دليل التثبيت(×

لتثبيت مجموعة الوصالت٣
افتح موانع التسرب وأخرج التفريعات.1

 واألنابيب الداخلية.BSقم بتوصيل التفريعات بالوحدة 2

 واألنابيب الداخلية.BSوصل التفريعات بالوحدة ▪
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a وحدةBS
bأنابيب السائل
cأنابيب الغاز
dتفريع أنبوب الغاز
eتفريع أنبوب السائل

امأل األنابيب بغاز النيتروجين لتجنب حدوث تآكل النحاس أثناء اللحام.▪
قم بلحام التوصيالت. قم بتبريد أنابيب النحاس أثناء اللحام بقطعة قماش▪

مبللة.

قم بتركيب موانع التسرب.3

قم بإزالة الورق الالصق من مانع التسرب.▪
قم بتثبيت مانع التسرب حول التفريع الصحيح. يتفاوت قطر أنابيب النحاس▪

في كل تفريع، ولذلك احرص على استخدام مجموعة مانع التسرب
الصحيحة لكل تفريع.

اضغط على كال جانبي مانع التسرب بإحكام معًا.▪
كرر العملية مع مانع التسرب اآلخر.▪

 واألنابيب الداخلية وقم بسدBSقم بعزل وصالت مجموعتي التفريع بوحدة 4
أنبوب العزل.
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aعازل الجانب الداخلي
bشريط العزل
cمجموعة التفريع
d عازل جانب وحدةBS

BS. انظر دليل تركيب الوحدة BSقم بتطبيق اإلعدادات الداخلية للوحدة 5
لمزيد من المعلومات.
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