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OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i
akcesoriów może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne
uszkodzenia sprzętu. Stosować WYŁĄCZNIE akcesoria,
sprzęt opcjonalny i części zamienne wyprodukowane lub
zatwierdzone przez firmę Daikin; elementy te muszą być
montowane przez osobę wykwalifikowaną.

Z wątpliwościami dotyczącymi procedury montażu lub
eksploatacji należy zawsze zwracać się do dealera firmy
Daikin.

1 Informacje o dokumentacji
W instrukcji dostarczonej z zestawem opisano sposób montażu
zestawu połączeniowego. Daikin nie odpowiada za szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem tej instrukcji.

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest
tłumaczeniem.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
montażu i zachować ją, aby była dostępna w przyszłości.

Patrz również instrukcja montażu urządzenia BS (selektora
odgałęzienia).

2 Zawartość zestawu
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a1 b1
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a Zespół odgałęzień przewodów cieczowych (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 cala)
a2 Ø9,5 mm (3/8 cala)
b Zespół odgałęzień przewodów gazowych (1×)

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

c Instrukcja montażu (1×)

3 Montaż zestawu
połączeniowego

1 Otwórz uszczelnienia i wyjmij odgałęzienia.

2 Załóż odgałęzienia na urządzenie BS i rurociągi w miejscu
instalacji.

▪ Podłącz odgałęzienia do urządzenia BS i rurociągów w
miejscu instalacji.

c b

a

e

d

a Urządzenie BS
b Przewody cieczowe
c Przewody gazowe
d Odgałęzienie przewodu gazowego
e Odgałęzienie przewodu cieczowego

▪ Napełnij rury azotem, aby uniknąć korozji miedzi podczas
lutowania.

▪ Zlutuj połączenia. W trakcie lutowania rury miedziane należy
chłodzić mokrą ścierką.

3 Załóż uszczelnienia.

▪ Zdejmij samoprzylepny papier z uszczelnienia.
▪ Załóż uszczelnienie wokół odpowiedniego odgałęzienia.

Ponieważ średnice rur miedzianych poszczególnych
odgałęzień są różne, należy zwrócić uwagę na
zastosowanie właściwego uszczelnienia do każdego z
odgałęzień.

▪ Mocno dociśnij do siebie obie strony uszczelnienia.
▪ Powtórz czynności z pozostałymi uszczelnieniami.

4 Zaizoluj połączenia obu zespołów odgałęzień urządzenia BS i
rurociągów w miejscu instalacji i owiń szczelnie taśmą
izolacyjną.

b

a

b

c

b

d

a Izolacja po stronie instalacji
b Taśma izolacyjna
c Zespół odgałęzienia
d Izolacja po stronie urządzenia BS

5 Wybierz ustawienia instalacyjne urządzenia BS. Więcej
informacji można znaleźć w instrukcji montażu urządzenia BS.
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