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VARNING
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage,
brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST
tillbehör, tillvalsutrustning och reservdelar som är
godkända av Daikin och låt en en hantverkare installera
dem.

Om du har frågor angående installationsförfarandet eller
användningen kan du kontakta din Daikin-leverantör för
råd och information.

1 Om dokumentationen
Instruktionerna som medföljer paketet är avsedda att hjälpa dig med
installationen av kopplingspaketet. Daikin kan inte hållas ansvariga
för skador som uppstår på grund av att dessa instruktioner inte följs.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.

Läs den här installationshandboken före användning och spara den
för framtida referens.

Se även installationshandboken för BS-enheten (grenväljarenhet).

2 Innehåll i paketet

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Vätskerörsförgrening (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8")
a2 Ø9,5 mm (3/8")
b Gasrörsförgrening (1×)

b1 Ø15,9 mm (5/8")
b2 Ø19,1 mm (6/8")

c Installationshandbok (1×)

3 Installera kopplingspaketet
1 Öppna förseglingarna och ta ut grenrören.

2 Installera grenrören på BS-enheten och den lokala
rördragningen.

▪ Anslut grenrören till BS-enheten och den lokala
rördragningen.

c b

a

e

d

a BS-enhet
b Vätskerör
c Gasrör
d Gasrörsförgrening
e Vätskerörsförgrening

▪ Fyll rören med kvävgas för att undvika kopparkorrosion vid
hårdlödning.

▪ Hårdlöd kopplingarna. Kyl ned kopparrören under
hårdlödningen med en fuktig trasa.

3 Installera förseglingarna.

▪ Ta bort det självhäftande bakpappret från förseglingen.
▪ Installera förseglingen runt korrekt grenrör. Eftersom

diametern på kopparrören skiljer sig för olika grenrör ska du
vara noga med att använda korrekt förseglingspaket för
varje grenrör.

▪ För ihop båda förseglingssidorna bestämt.
▪ Upprepa för den andra förseglingen.

4 Isolera kopplingarna för båda grenrörspaketen med BS-enheten
och den lokala rördragningen och försegla med isoleringstejp.

b

a

b

c

b

d

a Isolering på den lokala sidan
b Isoleringstejp
c Grenrör
d Isolering på BS-enhetssidan

5 Tillämpa de lokala inställningarna för BS-enheten. Se BS-
enhetens installationshandbok för mer information.
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