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ADVARSEL
Hvis det gjøres feil ved installering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk KUN
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget eller
godkjent av Daikin, og sørg for at de installeres av fagfolk.

Daikin-forhandleren hjelper deg med råd og veiledning hvis
du har spørsmål om installering eller bruk.

1 Om dokumentasjonen
Instruksjonene som følger med settet skal veilede deg gjennom
installeringen av settet med skjøter. Skader som oppstår fordi
instruksjonene ikke ble fulgt, er ikke Daikin sitt ansvar.

Den originale dokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre
språk er oversettelser.

Les installeringshåndboken før bruk og oppbevar den for fremtidig
referanse.

Se også installeringshåndboken for anlegget med forgreningsvelger
(BS-anlegg).

2 Innhold i settet

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Sett med forgrening til væskerør (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 tomme)
a2 Ø9,5 mm (3/8 tomme)
b Sett med forgrening til gassrør (1×)

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

c Installasjonshåndbok (1×)

3 Installere settet med skjøter
1 Løsne tetningene, og fjern forgreningene.

2 Installer forgreningene på anlegget med forgreningsvelger og
det lokale røropplegget.

▪ Koble forgreningene til anlegget med forgreningsvelger og
det lokale røropplegget.

c b

a

e

d

a Anlegg med forgreningsvelger
b Væskerør
c Gassrør
d Forgrening til gassrør
e Forgrening til væskerør

▪ Fyll rørene med nitrogengass for å unngå kobberkorrosjon
ved slaglodding.

▪ Slaglodd tilkoblingene. Avkjøl kobberrørene under
slaglodding med en fuktig fille.

3 Fest tetningene.

▪ Fjern beskyttelsespapiret fra tetningen.
▪ Fest tetningen rundt riktig forgrening. Siden diameteren på

kobberrørene varierer for hver forgrening, er det viktig å
bruke riktig sett med tetninger for hver forgrening.

▪ Skyv begge tetningskantene godt sammen.
▪ Gjenta på den andre tetningen.

4 Isoler tilkoblingene for begge settene med forgreninger med
anlegget med forgreningsvelger og det lokale røropplegget, og
tett godt med isoleringsteip.

b

a

b
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b
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a Isolering på lokal side
b Isoleringsteip
c Sett med forgrening
d Isolering på siden med anlegg med forgreningsvelger

5 Foreta feltinnstillingene for anlegget med forgreningsvelger. Du
finner mer informasjon i installeringshåndboken for anlegget
med forgreningsvelger.
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