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AVERTIZARE
Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a
echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare,
scurtcircuit, scăpări, incendiu sau alte deteriorări ale
echipamentului. Utilizați NUMAI accesorii, echipamente
opționale și piese de schimb fabricate sau aprobate de
Daikin și instalați-le cu un profesionist.

Dacă nu sunteți sigur de procedeele de instalare sau
utilizare, contactați întotdeauna distribuitorul Daikin pentru
consultanță și informații.

1 Despre documentaţie
Instrucțiunile livrate cu kitul sunt menite să vă ghideze la instalarea
kitului de îmbinare. Daikin nu este responsabil pentru daunele
cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Documentația originală este scrisă în engleză. Toate celelalte limbi
reprezintă traduceri.

Citiți acest manual de instalare înainte de utilizare și păstrați-l pentru
consultare ulterioară.

Consultați de asemenea manualul de instalare al unității BS
(unitatea selectoare a ramificației).

2 Conținutul setului

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Ansamblu de ramificare a conductei de lichid (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 inci)
a2 Ø9,5 mm (3/8 inci)
b Ansamblu de ramificare a conductei de gaz (1×)

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

c Manual de instalare (1×)

3 Pentru instalarea kitului de
îmbinare

1 Deschideți garniturile și îndepărtați ramificările.

2 Instalați ramificările pe unitatea BS și tubulatura de legătură.

▪ Racordați ramificările la unitatea BS și tubulatura de
legătură.

c b

a

e

d

a Unitate BS
b Conducte de lichid
c Conducte de gaz
d Ramificarea conductei de gaz
e Ramificarea conductei de lichid

▪ Umpleți conductele cu azot gaz pentru a evita coroziunea
cuprului în timpul lipirii.

▪ Lipiți racordurile. În timpul lipirii răciți cu o cârpă umedă
tuburile de cupru.

3 Instalați garniturile.

▪ Îndepărtați hârtia adezivă de pe garnitură.
▪ Instalați garnitura în jurul ramificării corecte. Deoarece

diametrul tuburilor de cupru diferă pentru fiecare ramificare,
aveți grijă să utilizați setul corect de garnituri pentru fiecare
ramificare.

▪ Îmbinați cu putere cele două fețe de etanșare.
▪ Repetați la cealaltă garnitură.

4 Izolați racordurile ambelor ansambluri de ramificare cu unitatea
BS și tubulatura de legătură și etanșați cu bandă izolatoare.

b

a

b

c
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a Izolația pe partea de legătură
b Bandă izolatoare
c Ansamblu de ramificare
d Izolația pe partea unității BS

5 Aplicați setările locale pentru unitatea BS. Vezi manualul de
instalare al unității BS pentru mai multe informații.
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