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İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Bu opsiyonel kitin Daikin ısı pompası konvektörleriyle birlikte kullanıl-
ması gerekir.

Ünitelerde, su devresine bağlantı için bir su girişi ile su çıkışı vardır.
Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalı ve ilgili tüm
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Kit ile verilen aksesuarlar

Isı pompası konvektörünün saha 
borularına 2 yollu vana vasıtasıyla 
bağlantısı

İç ünite montajı üzerine ayrıntılar için iç ünitenin montaj kılavuzuna
bakın.

Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakilere daima dikkat edin:

■ Yalnız temiz borular kullanın.

■ Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

■ Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun
ucunu kapatın.

■ Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın. Conta, sistem basınçlarına ve sıcaklıklarına
dayanabilmelidir.

■ Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona
mani olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.

■ Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi bağlantı-
larını yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan aletler
borularda hasara neden olacaktır.

2 yollu vana kitini ısı pompası konvektörüne takın

2 yollu vananın montajını yapmak ve ısı pompası konvektörüne
bağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
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Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara
atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın.

Ekipmanın veya aksesuarların hatalı montajı veya bağlan-
ması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızmaya, yangına
veya ekipmanın başka şekilde hasar görmesine neden
olabilir. Sadece ekipmanla kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmış, Daikin tarafından yapılmış aksesuarları
kullanın ve bunların montajını bir yetkiliye yaptırın.

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

1 Aktüatör

2 2 yollu vana

3 Esnek borular (2x 1/2" Dişi BSP)

4 Esnek borular (1/2" Dişi BSP x 1/2" Erkek BSP)

5 Kelepçe

6 Isı yalıtımı

7 Boru bağlantıları için yalıtım malzemesi

8 2 yollu vana için yalıtım malzemesi

9 Montaj kılavuzu
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Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak ünite
borularını deforme etmemeye dikkat edin. Borulardaki
deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.

■ Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır.
Açık bir su devresinde uygulama yapılması su
borularında aşırı korozyona yol açabilir.

■ Su devresinde Zn ile kaplanmış parçalar kullanmayın.
Ünitenin dahili su devrelerinde bakır borular kullanıl-
dığından bu parçalarda aşırı korozyon oluşabilir.
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1 Su girişi

2 Su çıkışı

3 Isı pompası 
konvektörü 
anahtar kutusu
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Su giriş boruları

Montajı yukarıda gösterildiği gibi yapın (2 yollu vana üzerindeki
ok yönüne dikkat edin).

1 Isı pompası konvektörüyle sağlanan parçalar

2 Esnek borular (2x 1/2" Dişi BSP)

1 Isı pompası konvektörüyle sağlanan parça

1 Isı yalıtımı
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Boruların 2 yollu vanaya düz bir 
açıyla bağlandığından emin olun, 
aksi halde montaja devem etmek 
mümkün olmaz.
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1 2 yollu vana için yalıtım malzemesi

2 Kelepçeler

1 Boru bağlantıları için yalıtım malzemesi

1 Isı pompası konvektörüyle sağlanan parça
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Su çıkış boruları

Montaj kolaylığı için boruları arka taraftan sokun.

1 Isı pompası konvektörüyle sağlanan parçalar

2 Esnek borular (1/2" Dişi BSP x 1/2" Erkek BSP)

1 Isı pompası konvektörüyle sağlanan parça

2 Isı yalıtımı

3 Boru bağlantıları için yalıtım malzemesi

4 Saha borularının montajı sürerken su çıkış 
borularının ayırt edilmesini temin için ısı yalıtımına 
açıkça görünen bir işaretleme ekleyin.
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1 Isı pompası konvektörüyle sağlanan parça

2 Aktüatör kablo bağlantıları

1 Boru bağlantıları için yalıtım malzemesi (sahadan 
temin edilir)

2 Kelepçeler (sahadan temin edilir)

1 Su girişi

2 Su çıkışı

3 2x Boru bağlantıları için yalıtım malzemesi 
(≥3x150x40 mm) (sahadan temin edilir)
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Saha borularına bağlantı

1 Ünite bağlantılarının konumu (ölçü birimi: mm)

2 Saha borularının muhtemel yönleri

3 Saha borularını esnek borulara bağlayın

4 Üniteyi duvara itin veya üniteyi bağlama plakası üzerine asın ve
ünitenin montajına nasıl devam edileceği hakkında bilgi için ısı
pompası konvektörünün montaj kılavuzuna bakın.

2 yollu vananın elektrik tesisatı

1 Anahtar kutusuna bağlantı

2 yollu vanayı ısı pompası konvektörü anahtar kutusuna bağla-
mak için ısı pompası konvektörünün montaj kılavuzuna bakın.

2 2 yollu vana kablolarının ısı pompası konvektörü içine
yerleştirilmesi

1 Su girişi

2 Su çıkışı

1 Yan

2 Alt

3 Arka

■ Saha boruları, ünite içine bağlı olan esnek
boruların bağlanabileceği kadar uzun olmalıdır.

■ Saha borularının bağlantısı ile ünite içine bağlı
olan boruların tamamıyla ünitenin boru
yönlendirme alanı içine sığması temin edilmelidir.

Boru yönlendirme alanı

77

60
12

0

260
2851 2

2 1

1

2
3

Su girişiyle su çıkışını saha borularına doğru
bağladığınızdan emin olun. Isı yalıtımı üzerindeki
işaretlemeyi kullanarak su çıkış borularını su giriş
borularından ayırt edin.

1 Isı pompası konvektörü anahtar kutusu

2 2 yollu vana kablosu
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