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WAARSCHUWING
Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of
accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekken,
brand of andere schade aan de apparatuur veroorzaken.
Gebruik ALLEEN accessoires, optionele apparatuur en
reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of
goedgekeurd werden en laat ze installeren door een
professional.

Raadpleeg bij twijfel over de installatieprocedures of het
gebruik altijd uw Daikin-verdeler voor advies en informatie.

1 Over de documentatie
De bij de kit geleverde instructies zijn bedoeld als leidraad bij de
installatie van de verbindingskit. Schade veroorzaakt door het niet in
acht nemen van deze instructies valt niet onder de
verantwoordelijkheid van Daikin.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.

Lees deze montagehandleiding vóór gebruik en bewaar ze voor
toekomstig gebruik.

Zie ook de montagehandleiding van de BS-unit (aftakkeuze-unit).

2 Inhoud van de kit
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a Samenstel vloeistofleidingaftakking (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 inch)
a2 Ø9,5 mm (3/8 inch)
b Samenstel gasleidingaftakking (1×)

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

c Montagehandleiding (1×)

3 Installatie van de
verbindingskit

1 Open de afdichtingen en verwijder de aftakkingen.

2 Installeer de aftakkingen op de BS-unit en de lokale leiding.

▪ Sluit de aftakkingen aan op de BS-unit en de lokale leiding.

c b

a

e

d

a BS-unit
b Vloeistofleidingen
c Gasleidingen
d Gasleidingaftakking
e Vloeistofleidingaftakking

▪ Vul de leidingen met stikstofgas om bij het braseren
kopercorrosie te voorkomen.

▪ Braseer de verbindingen. Koel de koperen buizen bij het
braseren af met een natte doek.

3 Installeer de afdichtingen.

▪ Verwijder het kleefpapier van de afdichting.
▪ Installeer de afdichting rond de juiste aftakking. Omdat de

diameter van de koperen buizen voor elke aftakking
verschilt, is het heel belangrijk dat u voor elke aftakking de
juiste afdichtingskit gebruikt.

▪ Duw beide zijden van de afdichting goed samen.
▪ Doe dit ook voor de andere afdichting.

4 Isoleer de verbindingen van beide aftakkingssamenstellen met
de BS-unit en de lokale leidingen en dicht af met isolatietape.
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a Isolatie aan lokale kant
b Isolatietape
c Aftakkingssamenstel
d Isolatie aan kant BS-unit

5 Voer de lokale instellingen uit voor de BS-unit. Zie de
montagehandleiding van de BS-unit voor meer informatie.
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