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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή προσάρτηση του
εξοπλισμού ή των εξαρτημάτων θα μπορούσε να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές,
πυρκαγιά ή άλλη βλάβη στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε
ΜΟΝΟ εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από
την Daikin και φροντίστε για την εγκατάστασή τους από
επαγγελματία.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις διαδικασίες εγκατάστασης ή τη
χρήση, να επικοινωνείτε πάντα με τον οικείο αντιπρόσωπο
της Daikin για συμβουλές ή πληροφορίες.

1 Πληροφορίες για τα έγγραφα
τεκμηρίωσης

Οι οδηγίες που παρέχονται με το κιτ αποσκοπούν στο να σας
καθοδηγήσουν στην εγκατάσταση του κιτ συνδέσεων. Η Daikin δεν
θα φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των
οδηγιών.

Η πρωτότυπη βιβλιογραφία έχει συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι
άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν από τη χρήση και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας BS
(μονάδα επιλογέα διακλάδωσης).

2 Περιεχόμενα του κιτ
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a b
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a Συγκρότημα διακλάδωσης σωλήνα υγρού (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 ίντσας)
a2 Ø9,5 mm (3/8 ίντσας)
b Συγκρότημα διακλάδωσης σωλήνα αερίου (1×)

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

c Εγχειρίδιο εγκατάστασης (1×)

3 Για να εγκαταστήσετε το κιτ
συνδέσεων

1 Ανοίξτε τα υλικά σφράγισης και βγάλτε τις διακλαδώσεις.

2 Εγκαταστήστε τις διακλαδώσεις στη μονάδα BS και στις
σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης.

▪ Συνδέστε τις διακλαδώσεις στη μονάδα BS και στις
σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης.

c b
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a Μονάδα BS
b Σωλήνες υγρού
c Σωλήνες αερίου
d Διακλάδωση σωλήνων αερίου
e Διακλαδώσεις σωλήνων υγρού

▪ Γεμίστε τους σωλήνες με αέριο άζωτο για να αποφύγετε τη
διάβρωση του χαλκού κατά τη χαλκοσυγκόλληση.

▪ Συγκολλήστε τις συνδέσεις. Κατά τη διάρκεια της
χαλκοσυγκόλλησης, να ψύχετε τους σωλήνες χαλκού με
βρεγμένο πανί.

3 Εγκαταστήστε τα στοιχεία στεγανοποίησης.

▪ Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο χαρτί από τη σφράγιση.
▪ Τοποθετήστε τη σφράγιση γύρω από τη σωστή διακλάδωση.

Δεδομένου ότι η διάμετρος των σωλήνων χαλκού διαφέρει
για κάθε διακλάδωση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το
σωστό σετ στεγανοποίησης για κάθε διακλάδωση.

▪ Πιέστε καλά μεταξύ τους και τις δύο επιφάνειες σφράγισης.
▪ Επαναλάβετε για το άλλο στοιχείο στεγανοποίησης.

4 Μονώστε τις συνδέσεις και των δύο συγκροτημάτων
διακλάδωσης με τη μονάδα BS και τις σωληνώσεις του χώρου
εγκατάστασης και στεγανοποιήστε με μονωτική ταινία.
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a Μόνωση πλευράς χώρου εγκατάστασης
b Μονωτική ταινία
c Συγκρότημα διακλάδωσης
d Μόνωση πλευράς μονάδας BS

5 Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του χώρου εγκατάστασης για τη
μονάδα BS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας BS.
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