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VAROVANIE
Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia alebo
príslušenstva môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení.
Používajte LEN príslušenstvo, voliteľné prídavné
zariadenie a náhradné diely vyrobené alebo schválené
spoločnosťou Daikin a nechajte ich nainštalovať
odborníkom.

Pokiaľ máte nejaké pochybnosti týkajúce sa postupov
inštalácie alebo použitia, je nutné sa vždy spojiť s  vašim
predajcom Daikin, aby vám poradil a poskytol informácie.

1 O dokumentácii
Návod dodaný so súpravou je určený na to, aby vás previedol
inštaláciou pripojovacej súpravy. Za poškodenie spôsobené
nedodržaním tohto návodu spoločnosť Daikin nezodpovedá.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné
jazyky sú preklady.

Pred použitím si prečítajte tento návod na inštaláciu a majte ho vždy
poruke pre budúce použitie.

Pozrite si tiež návod na inštaláciu jednotky BS (jednotka výberu
vetvy).

2 Obsah súpravy

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Montážna skupina vetvenia kvapalinového potrubia (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 palca)
a2 Ø9,5 mm (3/8 palca)
b Montážna skupina vetvenia plynového potrubia (1×)

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

c Návod na inštaláciu (1×)

3 Inštalácia pripojovacej
súpravy

1 Otvorte tesnenia a odstráňte vetvy.

2 Do jednotky BS nainštalujte vetvenia a potrubie na mieste
inštalácie.

▪ K jednotke BS pripojte vetvenia a potrubie na mieste
inštalácie.

c b

a

e

d

a Jednotka BS
b Kvapalinové potrubia
c Plynové potrubia
d Vetva plynového potrubia
e Vetva kvapalinového potrubia

▪ Potrubia naplňte plynom dusík, aby sa počas spájkovania
zabránilo korózii medi.

▪ Prispájkujte prípojky. Počas spájkovania ochladzujte
medené rúrky vlhkou utierkou.

3 Nainštalujte tesnenia.

▪ Z tesnenia odstráňte papier uvoľnenia lepiacej plochy.
▪ Tesnenie nainštalujte okolo správnej vetvy. Ak je priemer

medených rúrok u každej vetvy odlišný, nezabudnite použiť
správnu sadu tesnení pre každú vetvu.

▪ Pevne stlačte obe strany tesnenia dohromady.
▪ Opakujte u ďalšieho tesnenia.

4 Zaizolujte prípojky montážnych skupín vetvenia spolu s
jednotkou BS a potrubie na mieste inštalácie a utesnite
izolačnou páskou.

b

a

b

c

b

d

a Bočná izolácia na mieste inštalácie
b Izolačná páska
c Montážna skupina vetvenia
d Bočná izolácia jednotky BS

5 Uskutočnite nastavenia jednotky BS na mieste inštalácie.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na inštaláciu
jednotky BS.
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