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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилният монтаж или свързване на оборудването
или аксесоарите към него може да причини токов удар,
късо съединение, утечки, пожар или други щети по
оборудването. Използвайте САМО аксесоари,
допълнително оборудване и резервни части, които са
изработени или одобрени от Daikin и са монтирани от
специалист.

Ако не сте наясно с процедурите по монтажа или
експлоатацията, винаги се обръщайте към вашия
доставчик на Daikin за съвет и информация.

1 За документацията
Инструкциите, доставени с комплекта, са предназначени да ви
насочат през монтажа на съединителния комплект. Щети,
причинени от неспазване на тези инструкции, не са отговорност
на Daikin.

Оригиналната документация е написана на английски език.
Текстовете на останалите езици са преводи.

Прочетете това ръководство за инсталиране преди употреба и
го запазете за бъдещи справки.

Вижте също ръководството за монтаж на ДП модула (модул на
селектор на разклонение).

2 Съдържание на комплекта

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Сглобка на разклонение на тръбопровод за течност
(1×)

a1 Ø9,5 mm (3/8 инча)
a2 Ø9,5 mm (3/8 инча)
b Сглобка на разклонение на тръбопровод за газ (1×)

b1 Ø15,9 mm (5/8 инча)
b2 Ø19,1 mm (6/8 инча)

c Инструкции за монтаж (1×)

3 За монтиране на
съединителния комплект

1 Отворете уплътненията и отстранете разклоненията.

2 Монтирайте разклоненията към ДП модула и местния
тръбопровод.

▪ Свържете разклоненията към ДП модула и местния
тръбопровод.

c b

a

e

d

a ДП модул
b Тръби за течност
c Тръби за газ
d Разклонение на тръбопровод за газ
e Разклонение на тръбопровод за течност

▪ Напълнете тръбите с газ азот, за да избегнете корозия
на медта по време на запояване.

▪ Спойте съединенията. Охладете медните тръби по
време на запояване с мокър парцал.

3 Монтирайте уплътненията.

▪ Отстранете отлепващата се хартия от уплътнението.
▪ Поставете уплътнението около правилното разклонение.

Тъй като диаметърът на медните тръби е различен за
всяко разклонение, уверете се, че използвате правилния
уплътнителен комплект за всяко разклонение.

▪ Натиснете плътно двете уплътнителни страни заедно.
▪ Повторете за другото уплътнение.

4 Изолирайте връзките на двете разклонения с ДП модула и
местния тръбопровод и уплътнете с изолационна лента.

b

a

b

c

b

d

a Изолация от местната страна
b Изолационна лента
c Сглобка на разклонение
d Изолация от страна на ДП модула

5 Приложете местните настройки за ДП модула. За повече
подробности вижте ръководството за монтаж на ДП
модула.





4P686837-1 2022.02

C
op

yr
ig

ht
 2

02
2 

D
ai

ki
n

4P686837-1     0000000-

Verantwortung für Energie und Umwelt


	Ръководство за монтаж
	Празен възел за предупреждение
	1 За документацията
	2 Съдържание на комплекта
	3 За монтиране на съединителния комплект


