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UYARI
Ekipman veya aksesuarların uygun olmayan şekilde
montajı veya bağlanması elektrik çarpması, kısa devre,
sızıntı veya ekipmanda diğer hasarlara neden olabilir.
YALNIZCA Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış
aksesuarlar, isteğe bağlı ekipmanlar ve yedek parçalar
kullanın ve bunların kurulumunu bir profesyonele yaptırın.

Montaj prosedürleri veya kullanım hakkında tereddütleriniz
varsa, bilgi ve tavsiye için, daima Daikin satıcınızla irtibat
kurun.

1 Dokümanlar hakkında
Set ile birlikte temin edilen talimatların sizi bağlantı setinin
montajında yönlendirmesi amaçlanmıştır. Bu talimatlara
uyulmamasından kaynaklanan hasar Daikin sorumluluğunda
değildir.

Orijinal dokümantasyon İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller
tercümedir.

Kullanımdan önce bu montaj kılavuzunu okuyun ve ileride
başvurmak üzere saklayın.

Ayrıca BS ünitesinin (branşman seçici ünitesinin) montaj kılavuzuna
bakın.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848
Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

İTHALATÇI FİRMA
DENCOHAPPEL KLİMA SANAYİ A.Ş.

Barbaros Bulvan, Bulvan Apt. No: 70/8

34349 Balmumcu – Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Kit içeriği
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c

a1 b1
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a Sıvı borusu branşman tertibatı (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 inç)
a2 Ø9,5 mm (3/8 inç)
b Gaz borusu branşman tertibatı (1×)

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

c Montaj kılavuzu (1×)

3 Bağlantı setini monte etmek
için

1 Contaları açın ve branşmanları çıkarın.

2 Branşmanları BS ünitesine ve saha borularına monte edin.

▪ Branşmanları BS ünitesine ve saha borularına bağlayın.

c b

a

e

d

a BS (Branşman Seçici) ünitesi
b Sıvı boruları
c Gaz boruları
d Gaz borusu branşmanı
e Sıvı borusu branşmanı

▪ Lehimleme sırasında bakır korozyonunu önlemek için
boruları azot gazıyla doldurun.

▪ Bağlantıları lehimleyin. Lehimleme sırasında bakır tüpleri
ıslak bir bezler soğutun.

3 Contaları takın.

▪ Contadaki yapışkan koruyucu kağıdı çıkarın.
▪ Contayı doğru branşmanın çevresine takın. Bakır tüplerin

çapı her branşman için farklılık gösterdiğinden, her
branşman için doğru contayı kullandığınızdan emin olun.

▪ Contanın her iki tarafını kuvvetlice bastırarak bir araya
getirin.

▪ Diğer conta için işlemleri tekrarlayın.

4 BS ünitesi ve saha boruları ile her iki branşman tertibatının
bağlantılarını yalıtın ve yalıtım bandıyla kapatın.
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a Saha tarafında yalıtım
b Yalıtım bandı
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c Branşman tertibatı
d BS ünitesi tarafında yalıtım

5 BS ünitesi için saha ayarlarını uygulayın. Daha fazla bilgi için
BS ünitesinin montaj kılavuzuna bakın.
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