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ADVARSEL
Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehør
kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand
eller anden beskadigelse af udstyret. Brug KUN tilbehør,
ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller
godkendt af Daikin, og få installationen foretaget af en
professionel.

Kontakt din Daikin forhandler og få råd og vejledning i
tilfælde af tvivl om montering eller brug af udstyret.

1 Om dokumentationen
Se instruktionerne, der følger med sættet, med anvisninger om
monteringen af forbindelsessættet. Daikin kan ikke drages til ansvar
for beskadigelse, som en følge af, at man ignorerer disse
anvisninger.

Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog
er oversættelser.

Læs denne installationsvejledning før brug, og opbevar den et let
tilgængeligt sted for fremtidig brug.

Se også installationsvejledningen til BS-enheden
(forgreningsenhed).

2 Sættets indhold
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a1 b1
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a Forgreningsenhed til væskerør (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 tomme)
a2 Ø9,5 mm (3/8 tomme)
b Forgreningsenhed til gasrør (1×)

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

c Installationsvejledning (1×)

3 Installation af
forbindelsessættet

1 Åbn tætningerne, og fjern forgreningerne.

2 Montér forgreningerne på BS-enheden og rørene på
brugsstedet.

▪ Tilslutning forgreningerne til BS-enheden og rørene på
brugsstedet.

c b
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a BS-enhed
b Væskerør
c Gasrør
d Forgrening til gasrør
e Forgrening til væskerør

▪ Fyld rørene med kvælstofgas for at undgå, at kobberet
korroderer, når der loddes.

▪ Foretag lodning af forbindelserne. Køl kobberrørene med en
våd klud, mens der loddes.

3 Montering af tætningsmateriale.

▪ Fjern det vedhæftende papir fra tætningen.
▪ Montér tætningen omkring den enkelte forgrening. Da

kobberrørenes diameter afviger for hver enkelt forgrening,
skal man sørge for at anvende det tætningsmateriale, der
passer til den enkelte forgrening.

▪ Tryk de to tættende sider fast sammen.
▪ Gentag for de andre tætnende samlinger.

4 Isolér forbindelserne på begge forgreningsenheder med BS-
enheden og rørene på brugsstedet, og foretag tætning med
isolerende tape.
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a Isolering på brugsstedet
b Isolerende tape
c Forgreningsenhed
d Isolering i siden med BS-enhed

5 Anvend brugsstedsindstillingerne for BS-enheden. Se
yderligere information i installationsvejledningen til BS-
enheden.
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