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Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Tätä valinnaista sarjaa on käytettävä yhdessä Daikin-lämpöpumppu-
konvektorien kanssa.

Yksiköt on varustettu veden tulo- ja poistoliitännällä vesipiiriin
liittämistä varten. Kyseisen piirin on oltava pätevän asentajan
asentama ja sen on täytettävä kaikki asianmukaiset eurooppalaiset ja
kansalliset vaatimukset.

SARJAN MUKANA TOIMITETTAVAT VARUSTEET

LÄMPÖPUMPPUKONVEKTORIN LIITTÄMINEN 
KENTTÄPUTKISTOON 2-TIEVENTTIILIN AVULLA

Katso tarkempia tietoja sisäyksikön asennuksesta sen
asennusoppaasta.

Vesipiiriin päässyt ilma, kosteus tai pöly voi aiheuttaa ongelmia. Siksi
on syytä aina ottaa huomioon seuraavat seikat vesipiiriä
kytkettäessä:

■ Käytä ainoastaan puhtaita putkia.

■ Pidä putken suuta alaspäin poistaessasi purseita.

■ Työntäessäsi putkea seinän läpi peitä putken pää estääksesi
epäpuhtauksien pääsyn putkeen.

■ Käytä hyvää kierteiden tiivistysainetta liitosten tiivistykseen.
Tiivisteen täytyy kestää järjestelmän paineet ja lämpötilat.

■ Jos käytetään muita kuin messinkiputkia, muista eristää
molemmat materiaalit toisistaan galvaanisen korroosion
estämiseksi.

■ Koska messinki on pehmeä aine, käytä asianmukaisia työväli-
neitä vesipiirin liittämiseen. Väärät työvälineet vaurioittavat
putkia.

Asenna 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoriin

Asenna 2-tieventtiili ja liitä se lämpöpumppukonvektoriin suoritta-
malla seuraavat vaiheet.

EKVKHPC 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Asennusopas

Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä
sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle.

Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen voi
aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai
muuta vahinkoa laitteille. Huolehdi siitä, että käytät
ainoastaan Daikinin valmistamia lisälaitteita, jotka on
erityisesti suunniteltu käytettäviksi näiden laitteiden
kanssa. Niiden asentaminen on annettava ammattimiehen
tehtäväksi.

Jos olet epävarma asennusmenettelyn tai käytön suhteen,
ota aina yhteyttä jälleenmyyjään, jolta saat neuvoja ja
tietoja.

1 Käyttölaite

2 2-tieventtiili

3 Joustava putki (2x 1/2" Female BSP)

4 Joustava putki (1/2" Female BSP x 1/2" Male BSP)

5 Kiinnike

6 Lämpöeriste

7 Putkiliitosten eristemateriaali

8 2-tieventtiilin eristemateriaali

9 Asennusopas
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Huolehdi siitä, että yksikön putket eivät taivu liiallisen
voimankäytön takia putkia liitettäessä. Putkien taipuminen
voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

■ Yksikköä saa käyttää vain suljetussa vesijärjestel-
mässä. Käyttö avoimessa vesipiirissä voi aiheuttaa
vesiputkien liiallista syöpymistä.

■ Älä koskaan käytä Zn-pinnoitettuja osia vesipiirissä.
Tällaisten osien voimakasta korroosiota voi esiintyä,
koska yksikön sisäisessä vesipiirissä käytetään
kupariputkia.
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1 Veden tulo

2 Veden lähtö

3 Lämpöpumppu-
konvektorin 
kytkinrasia
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Veden tuloputki

Kiinnitä kuten yllä (kiinnitä huomiota 2-tieventtiilin nuolen
suuntaan).

1 Lämpöpumppukonvektorin mukana toimitetut osat

2 Joustava putki (2x 1/2" Female BSP)

1 Lämpöpumppukonvektorin mukana toimitettu osa

1 Lämpöeriste
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Varmista, että putki liitetään 
2-tieventtiiliin suorassa kulmassa, 
muuten asennuksen jatkaminen 
ei onnistu.
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1 2-tieventtiilin eristemateriaali

2 Kiinnikkeet

1 Putkiliitosten eristemateriaali

1 Lämpöpumppukonvektorin mukana toimitettu osa
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Veden lähtöputki

Asennuksen helpottamiseksi aseta putki takapuolelta.

1 Lämpöpumppukonvektorin mukana toimitetut osat

2 Joustava putki (1/2" Female BSP x 1/2" Male BSP)

1 Lämpöpumppukonvektorin mukana toimitettu osa

2 Lämpöeriste

3 Putkiliitosten eristemateriaali

4 Tee selvästi näkyvä merkki lämpöeristeeseen, jotta 
veden lähtöputki erottuu kenttäputkiston asennuksen 
jatkamisen aikana.
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1 Lämpöpumppukonvektorin mukana toimitettu osa

2 Toimilaitteen johdotus

1 Putkiliitosten eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)

2 Kiinnikkeet (ei sisälly toimitukseen)

1 Veden tulo

2 Veden lähtö

3 2x Putkiliitosten eristemateriaali (≥3x150x40 mm)
(ei sisälly toimitukseen)
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Liitäntä kenttäputkistoon

1 Yksikön liitäntöjen sijainti (mittayksikkö: mm)

2 Kenttäputkiston mahdolliset suunnat

3 Liitä kenttäputkisto joustavaan putkeen

4 Työnnä yksikkö seinää vasten tai ripusta yksikkö asennuslevyyn.
Katso lämpöpumppukonvektorin asennusoppaasta, miten
yksikön asennusta jatketaan.

2-tieventtiilin sähköasennus

1 Liitäntä kytkinrasiaan

Katso lämpöpumppukonvektorin asennusoppaasta, miten
2-tieventtiili liitetään lämpöpumppukonvektorin kytkinrasiaan.

2 2-tieventtiilin johtojen sijoittaminen lämpöpumppukonvektoriin

1 Veden tulo

2 Veden lähtö

1 Sivulta

2 Alhaalta

3 Takaa

■ Varmista, että kenttäputkisto on riittävän pitkä,
jotta se voidaan yhdistää yksikköön liitettyyn
joustavaan putkeen.

■ Varmista, että kenttäputkiston ja yksikköön
liitetyn putken liitäntä sopii kokonaan yksikön
putkiohjainalueen sisään.

Putkiohjainalue
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Muista liittää veden tulo ja veden lähtö oikein kenttä-
putkistoon. Käytä lämpöeristeessä olevaa merkkiä
veden lähtöputken erottamiseen veden tuloputkesta.

1 Lämpöpumppukonvektorin kytkinrasia

2 2-tieventtiilin johdot
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