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VAROITUS
Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun,
vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä VAIN
lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on
valmistanut tai hyväksynyt, ja anna ammattilaisen asentaa
ne.

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

1 Tietoja asiakirjasta
Sarjan mukana toimitettujen ohjeiden tarkoituksena on opastaa
liitossarjan asentamisessa. Daikin ei vastaa ohjeiden noudattamatta
jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
käännöksiä.

Lue tämä asennusopas ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.

Katso myös BS-yksikön (haaranvalitsinyksikön) asennusopas.

2 Sarjan sisältö

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Nesteputken haara (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 tuumaa)
a2 Ø9,5 mm (3/8 tuumaa)
b Kaasuputken haara (1×)

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

c Asennusopas (1×)

3 Liitossarjan asentaminen
1 Avaa tiivisteet ja irrota haarat.

2 Asenna haarat BS-yksikköön ja kenttäputkistoon.

▪ Liitä haarat BS-yksikköön ja kenttäputkistoon.
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a BS-yksikkö
b Nesteputket
c Kaasuputket
d Kaasuputken haara
e Nesteputken haara

▪ Täytä putket typpikaasulla, jotta vältetään kuparin korroosio
juottamisen aikana.

▪ Juota liitännät. Jäähdytä kupariputkia märällä rievulla
juottamisen aikana.

3 Asenna tiivisteet.

▪ Irrota taustapaperi tiivisteestä.
▪ Asenna tiiviste oikean haaran ympärille. Koska kupariputkien

halkaisija vaihtelee eri haaroissa, käytä kullekin haaralle
oikeaa tiivistesarjaa.

▪ Paina molemmat tiivistepuolet lujasti yhteen.
▪ Tee sama toiselle tiivisteellä.

4 Eristä BS-yksikön ja kenttäputkiston molempien
haarakokoonpanojen liitännät ja tiivistä eristysnauhalla.
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a Kenttäpuolen eristys
b Eristysnauha
c Haarakokoonpano
d BS-yksikön puolen eristys

5 Ota BS-yksikön kenttäasetukset käyttöön. Katso lisätietoja BS-
yksikön asennusoppaasta.
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