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Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.

Dette ekstra-sæt skal anvendes i kombination med Daikin
varmepumpekonvektorer.

Enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag, der kan
tilsluttes en vandskreds. Denne kreds skal leveres og monteres af en
godkendt montør og skal overholde de relevante europæiske og
nationale bestemmelser.

TILBEHØR LEVERET SAMMEN MED ENHEDEN

TILSLUTNING AF VARMEPUMPEKONVEKTOREN 
TIL RØRFØRINGEN PÅ BRUGSSTEDET MED 
ANVENDELSE AF 2-VEJS VENTILEN

Se installationsvejledningen for indendørsenheden vedrørende
detaljer om installation af indendørsenheden.

Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:

■ Brug kun rene rør.

■ Hold rørenderne nedad, når der afgrates.

■ Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke
trænger støv eller snavs ind.

■ Brug en god gevindpakning til tætning af forbindelserne.
Pakningen skal kunne modstå tryk og temperatur i systemet.

■ Når du bruger metalrør, som ikke skal loddes, skal du installere
materialerne adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk
korrosion.

■ Da messing er et blødt materiale skal man anvende korrekt
værktøj ved tilslutning af vandkredsen. Forkert værktøj kan
ødelægge rørene.

Montér 2-vejs ventilsættet på 
varmepumpekonvektoren

Udfør følgende trin for at montere 2-vejs ventilen og tilslutte den til
varmepumpekonvektoren.
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Læs denne vejledning grundigt før installation. Gem den.
Installationsvejledningen skal opbevares til fremtidig brug.

Forkert installation eller montering af udstyret eller til-
behøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage,
brand eller anden beskadigelse af udstyret. Anvend kun
tilbehør fra Daikin, som er specielt beregnet til brug
sammen med udstyret, og få tilbehøret monteret af en
professionel.

Kontakt forhandleren og få råd og vejledning i tilfælde af
tvivl om montering eller brug af udstyret.

1 Aktuator

2 2-vejs ventil

3 Fleksible rør (2x 1/2" standardrør engelsk type, hun)

4 Fleksible rør (1/2" standardrør engelsk type, hun x 1/2" 
standardrør engelsk type, han)

5 Klemme

6 Varmeisolering

7 Isoleringsmateriale til rørforbindelser

8 Isoleringsmateriale til 2-vejs ventil

9 Installationsvejledning
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Man kan deformere enhedens rør, hvis man bruger magt
ved tilslutning af rørene. Hvis rørene deformeres, kan det
medføre funktionssvigt på enheden.

■ Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.

■ Brug aldrig zinkbelagte dele i vandkredsen. Sådanne
dele kan korrodere kraftigt, da der anvendes
kobberdele i enhedens interne vandkreds.
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1 Vandindtag

2 Vandudtag

3 El-boks til 
varmepumpe-
konvektoren
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Rørføring til vandindtag

Montér som vist ovenfor (vær opmærksom på pilens retning på
2-vejs ventilen).

1 Dele leveret sammen med varmepumpekonvektoren

2 Fleksible rør (2x 1/2" standardrør engelsk type, hun)

1 Dele leveret sammen med varmepumpekonvektoren

1 Varmeisolering
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Sørg for, at rørene tilsluttes 2-vejs 
ventilen i en ret vinkel, ellers kan 
der ikke foretages yderligere 
installationer.
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1 Isoleringsmateriale til 2-vejs ventil

2 Klemmer

1 Isoleringsmateriale til rørforbindelser

1 Dele leveret sammen med varmepumpekonvektoren
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Rørføring til vandudtag

For at gøre installationen lettere skal man føre rørene ind fra
bagsiden.

1 Dele leveret sammen med varmepumpekonvektoren

2 Fleksible rør (1/2" standardrør engelsk type, 
hun x 1/2" standardrør engelsk type, han)

1 Dele leveret sammen med varmepumpekonvektoren

2 Varmeisolering

3 Isoleringsmateriale til rørforbindelser

4 Placér en tydelig og synlig markering på varme-
isoleringen, så man kan kende rør for vandafgang 
ved yderligere installation af rør på opstillingsstedet.
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1 Dele leveret sammen med varmepumpekonvektoren

2 Ledning til aktuatoren

1 Isoleringsmateriale til rørforbindelser (medfølger 
ikke)

2 Klemmer (medfølger ikke)

1 Vandindtag

2 Vandudtag

3 2x Isoleringsmateriale til rørforbindelser 
(≥3x150x40 mm) (medfølger ikke)
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Tilslutning til rør på brugsstedet

1 Placering af enhedsforbindelser (måleenhed: mm)

2 Mulige retninger for rør på brugsstedet

3 Tilslutning af rør på brugsstedet til fleksible rør

4 Pres enheden imod væggen eller hæng den på monterings-
pladen. I varmepumpekonvektorens installationsmanual er der
beskrevet, hvordan man fortsætter med installation af enheden.

Elektrisk installation af 2-vejs ventilen

1 Tilslutning til el-boksen

Se varmepumpekonvektorens installationsmanual vedrørende
tilslutning af 2-vejs ventilen til varmepumpekonvektorens el-
boks.

2 Placering af ledning til 2-vejs ventilen inde i varmepumpe-
konvektoren

1 Vandindtag

2 Vandudtag

1 Side

2 Bund

3 Bag

■ Sørg for, at røret på brugsstedet er langt nok, så
det kan tilsluttes det fleksible rør i enheden.

■ Sørg for, at tilslutningen mellem rør på brugs-
stedet og rør i enheden passer inde i enhedens
rørføringsområde.

Rørføringsområde
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Sørg for at tilslutte vandindtaget og vandafgangen
korrekt til rørene på brugsstedet. Ved hjælp af
markeringen på varmeisoleringen kan man skelne
mellem rør til vandafgang og rør til vandindtag.

1 El-boks til varmepumpekonvektoren

2 Ledning til 2-vejs ventil
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