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VÝSTRAHA
Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či
příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem,
zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení.
Používejte POUZE příslušenství, volitelné zařízení a
náhradní součásti vyrobené a schválené společností
Daikin a nechte je nainstalovat odborníkem.

Nejste-li si jisti s  postupem instalace nebo použitím
zařízení, radu či informace si vždy vyžádejte od svého
prodejce Daikin.

1 O této dokumentaci
Pokyny dodané se soupravou jsou určeny k tomu, aby vás provedly
instalací sady spojů. Škody způsobené nedodržením těchto pokynů
nejsou v odpovědnosti Daikin.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky
jsou překladem.

Před použitím si přečtěte tuto instalační příručku a uschovejte si ji
pro budoucí potřebu.

Viz také instalační návod jednotky BS (jednotka volby větve).

2 Obsah soupravy

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Sestava odbočky potrubí kapaliny (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 in)
a2 Ø9,5 mm (3/8 in)
b Sestava odbočky potrubí plynu (1×)

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

c Instalační příručka (1×)

3 Instalace sady spojů
1 Otevřete těsnění a odstraňte odbočky.

2 Namontujte odbočky k jednotce BS a propojovacímu potrubí.

▪ Připojte odbočky k jednotce BS a propojovacímu potrubí.

c b

a

e

d

a Jednotka BS
b Potrubí kapaliny
c Potrubí plynu
d Odbočka potrubí plynu
e Odbočka potrubí kapaliny

▪ Naplňte potrubí plynným dusíkem, abyste zabránili korozi
mědi během pájení.

▪ Spájejte spoje. Během pájení chlaďte měděné trubky
mokrým hadrem.

3 Nainstalujte těsnění.

▪ Z těsnění odstraňte samolepicí papír.
▪ Nainstalujte těsnění kolem správné odbočky. Vzhledem k

tomu, že se průměr měděných trubek pro každou odbočku
liší, ujistěte se, že pro každou odbočku používáte správnou
sadu těsnění.

▪ Zatlačte obě strany těsnění pevně k sobě.
▪ Opakujte pro další těsnění.

4 Izolujte spoje obou odboček s jednotkou BS a propojovacím
potrubím a uzavřete izolační páskou.

b

a

b

c

b

d

a Izolace na straně připojení
b Izolační páska
c Sestava odbočky
d Strana izolace jednotky BS

5 Použijte místní nastavení pro jednotku BS. Další informace
naleznete v instalační příručce jednotky BS.
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