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AVISO
A instalação ou fixação inadequadas do equipamento ou
dos acessórios pode provocar choques elétricos, curto-
circuitos, fugas, incêndio ou outros danos no equipamento.
Utilize APENAS acessórios, equipamento opcional e
peças sobressalentes fabricadas ou aprovadas pela Daikin
e mande instalá-los por um profissional.

Se tiver dúvidas sobre os procedimentos de instalação ou
utilização, contacte sempre o seu revendedor da Daikin
para obter esclarecimentos e informações.

1 Acerca da documentação
As instruções fornecidas com o kit destinam-se a orientá-lo durante
a instalação do kit de juntas. Os danos causados pelo não
cumprimento destas instruções não estão sob a responsabilidade da
Daikin.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros
idiomas são traduções.

Leia este manual de instalação antes de o utilizar e guarde-o para
referência futura.

Veja também o manual de instalação da unidade BS (unidade do
seletor de ramificação).

2 Conteúdo do kit

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Conjunto de ramificação de tubos de líquido (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 pol.)
a2 Ø9,5 mm (3/8 pol.)
b Conjunto de ramificação de tubos de gás (1×)

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

c Manual de instalação (1×)

3 Para instalar o kit de juntas
1 Abra as vedações e remova as ramificações.

2 Instale as ramificações para a unidade BS e a tubagem de
campo.

▪ Ligue as ramificações à unidade BS e a tubagem de campo.

c b

a

e

d

a Unidade BS
b Tubos de líquido
c Tubos de gás
d Ramificação do tubo de gás
e Ramificação do tubo de líquido

▪ Encha os tubos com gás nitrogénio para evitar a corrosão
do cobre durante a brasagem.

▪ Efetue a brasagem das ligações. Arrefeça os tubos de cobre
durante a brasagem com um pano húmido.

3 Instale as vedações.

▪ Remova o papel autocolante da vedação.
▪ Instale a vedação em torno da ramificação correta. Como o

diâmetro dos tubos de cobre difere para cada ramificação,
certifique-se de utilizar o conjunto de vedação correto para
cada ramificação.

▪ Empurre firmemente os dois lados de vedação.
▪ Repita para a outra vedação.

4 Isole as ligações de ambos os conjuntos de ramificação com a
unidade BS e a tubagem de campo e vede-as com fita isolante.

b

a

b

c

b

d

a Isolamento do lado de campo
b Fita de isolamento
c Conjunto de ramificação
d Isolamento do lado da unidade BS

5 Aplique as definições de campo para a unidade BS. Consulte o
manual de instalação da unidade BS para obter mais
informações.
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