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OPOZORILO
Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko
povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali
požar, ali drugače poškoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte SAMO dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki odobri Daikin, in poskrbite, da jih bo
namestil strokovnjak.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede montaže ali uporabe
naprave, se za nasvete in informacije vedno obrnite na
prodajalca Daikin.

1 O dokumentaciji
Navodila, dobavljena s kompletom, so namenjena, da vas vodijo
skozi namestitev kompleta spojev. Za poškodbe, ki nastanejo zaradi
neupoštevanja navodil, ni odgovoren Daikin.

Originalna dokumentacija je napisana v angleščini. V vse druge
jezike je le prevedena.

Preberite priročnik za montažo pred uporabo in ga shranite za
nadaljnjo uporabo.

Glejte tudi priročnik za montažo enote BS (enote za izbiro razvoda).

2 Vsebina kompleta

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Sestavljanje razvoda cevi za tekočino (1×)
a1 Ø9,5 mm
a2 Ø9,5 mm
b Sestavljanje razvoda cevi za plin (1×)

b1 Ø15,9 mm
b2 Ø19,1 mm

c Priročnik za montažo (1×)

3 Da bi namestili komplet
spojev

1 Odprite tesnila in odstranite razvoda.

2 Namestite razvoda na enoto BS in na lokalno nameščene cevi.

▪ Povežite razvoda na enoto BS in na lokalno nameščene
cevi.

c b

a

e

d

a Enota BS
b Cevi za tekočino
c Cevi za plin
d Razvod cevi za plin
e Razvod cevi za tekočino

▪ Napolnite cevi z dušikom, da ne bi prišlo do korozije bakra
med varjenjem.

▪ Zvarite povezave. Med varjenjem ohladite bakrene cevi z
mokro krpo.

3 Namestite tesnila.

▪ Odstranite samolepilni papir s tesnila.
▪ Namestite tesnilo okoli pravega razvoda. Za vsak razvod

uporabite bakrene cevi z drugačnim premerom. Prepričajte
se, da uporabljate pravo tesnilo za vsak razvod.

▪ Obe strani tesnila trdno stisnite skupaj.
▪ Enako naredite z drugim tesnilom.

4 Izolirajte spoje obeh razvodnih sestavov z enoto BS in lokalnimi
cevmi in zatesnite z izolacijskim trakom.

b

a

b

c

b

d

a Izolacija na strani lokalnih cevi
b Izolacijski trak
c Sestav razvoda
d Izolacija na strani enote BS

5 Uporabite lokalne nastavitve za enoto BS. Za več informacij
glejte priročnik za montažo enote BS.
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