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1.  .  Въведение

1.1 Информация за това ръководство

Това ръководство описва монтажа, експлоатацията и 
поддръжката на допустимия в случая модел въздушна 
завеса CITY, CYQ, CYV. Освен това ръководството 
предоставя и инструкции и информация относно 
действията, свързани с поддръжката.

1.2 Как да четете това ръководство

1.2.1 Само за CYQ и CYV:

Това ръководство съдържа препратка към ръководствата 
за експлоатация на компоненти Daikin (външно 
устройство, вътрешно устройство, контролен панел и др.).

1.2.2 Странични символи, използвани в 
ръководството

В това ръководство са използвани следните символи:

Забележка:n Насочва вниманието ви към важна част в текста.

Внимание:c Ако не изпълните тази процедура или действие 
правилно, може да повредите устройството.

Спазвайте стриктно инструкциите.

Предупреждение:w Ако не изпълните тази процедура или 
действие правилно, може да повредите 
устройството и/или да се нараните.

Спазвайте стриктно инструкциите.
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Опасност:d Този символ обозначава действия, които не 
са разрешени.

Пренебрегването на това предупреждение 
може да доведе до възникване на сериозна 
щета или инциденти, които да включват и 
телесна повреда.

1.2.3 Нагледни схеми, използвани в устройството и 
ръководството

Следните нагледни схеми обозначават потенциален риск 
или опасност. Същите нагледни схеми могат да бъдат 
открити и върху устройството.

Нагледни схеми

1.2.4 Сродна документация

В допълнение към това ръководство заедно с 
устройството се предоставя следния документ:

• Електрическа схема за монтаж и обслужване 

1.3 Информация за устройството

1.3.1 Приложения

Комфортната въздушна възглавница е предназначена за 
разделяне на климатичните зони между две стаи, а също 
така за загряване и филтриране (филтърен клас EN779-G2) 
на въздух. Устройството се монтира над входна врата, по 
протежение на пълната й ширина.

НАГЛЕДНА 
СХЕМА ОПИСАНИЕ

w Навлизате в обхват от устройството, съдържащ активни компоненти.

Достъп до тях имат само компетентни служители от техническия отдел.

Бъдете внимателни.

w Повърхността или частта може да са се нагорещили. При влизане в 
контакт съществува риск от изгаряне.
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Свободно висящият модел е предназначен за свободен и 
открит монтаж над врата.

Моделът с вдлъбнатина е предназначен за вграждане в 
окачен таван или свод, при което е възможно входящата 
тръба да се намира на известно разстояние от 
устройството.

Касетъчният модел е предназначен за монтаж над окачен 
таван, като входящата тръба се намира близо до 
устройството и достъпът до него е улеснен. 

CYQ и CYV

Въздушната възглавница за CYQ/CYV е свързана към 
система Daikin с директно разширение. Въздухът, 
преминаващ през устройството, се загрява с помощта на 
средство за охлаждане. Въздушната възглавница се 
управлява и задейства частично от системата Daikin и 
частично от системата Biddle.

Системата разполага с много ограничения:

• Устройството е подходящо за употреба само със 
системи с директно разширение Daikin.

• Устройството не е подходящо за охлаждане.

• Системата Daikin трябва да е активна непрекъснато.

Други версии и предназначение.

По заявка могат да ви бъдат доставени модели и за други 
приложения.
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Предупреждение:w Приложенията, различни от описаните по-
горе, не се смятат за обхванати от 
предназначението. Biddle не поема никаква 
отговорност за щети или наранявания, 
възникнали от приложения, различни от 
посочените в предназначението. 
Предназначението предполага и спазване и 
прилагане на инструкциите, упоменати в 
това ръководство.

1.3.2 Функция

Въздушната възглавница отвежда топъл поток въздух 
право надолу, като по този начин се постига следното:

• Обменът на въздух между две помещения поради 
температурните различия (конвекция) е преустановен.

• Студеният въздух, навлизащ през пода поради 
наличния въздушен поток, се загрява.

1.3.3 Тип обозначение

В таблицата по-долу е представен общ преглед на 
наличните модели комфортна въздушна завеса и 
съответните й типове обозначения. Съчетани заедно, 
типовете обозначения формират типовия код, например: 
CITY S-100-W-F.

Ако дадена част от ръководството се отнася замо за 
някои модели, последните ще бъдат посочени с помощта 
на съответния тип обозначение, например:

• CITY S: Модели с капацитер S

• CITY 100: Модели с ширина на освобождаване 100

• CITY W: Модели с водно отопление

• CITY E: Модели с електрическо отопление

• CITY F: Модели със свободно окачване

Забележка:n В илюстрациите в това ръководство най-често в 
примерите се използва следният тип устройство: 
CITY M-150-W-F. Видът на вашето устройство 
може да е различен, но функцията му да е 
еднаква, освен ако не е посочено нещо друго.
Ръководство версия 6 (19-09-2012) bg-7



ВЪВЕДЕНИЕ ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА COMFORTbg
Обяснение на типовия код

1.3.4 Тип на платката

Типът на платката е посочен от лявата предна страна на 
устройството. 

Настоящото ръководство разглежда следните данни, 
посочени върху идентификационната табелка:

• Type: Пълен типове код на устройството.

• M: Тегло на устройството.

• Medium: Средство за отопление.

• Capacity index: Индекс за капацитет на Daikin.

• P max: Максимално допустимо работно налягане на 
водната циркулация за гореща вода (при110 °C).

• U, Imax, Pmotor и Pheating: Максмално натоварване на 
електрическата система от страна на устройството.

ЧАСТИЧЕН ТИПОВ 
КОД ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Продуктова серия CITY, CYQ, CYV ОбщиоОбозначение за дадена серия
CYV За свързване със система Daikin VRV (‘мулти’)
CYQ За свързване със система Daikin ERQ (‘чифт’)

Капацитет S, M или L Малък, среден или голям обхват
Ширина на освобож-
даване

100, 150, 200 или 250 Ширина на освобождаване в см

Отопление W Водно отопление
E Електрическо отопление
A Без отопление
DK Отопление чрез системата Daikin с директно разшире-

ние
Метод на окачване F Модел със свободно окачване

R Модел с вдлъбнатина
C Касетъчен модел

Цвят (само CYQ и 
CYV)

B Бял
S Алуминий
X Нестандартен цвят

Контролен панел (са-
мо CYQ и CYV)

C С включен контролер на тъчпада
N Не е включен (ако в един монтаж се включват няколко 

устройства)
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1.3.5 Поле на приложение

Комфортната въздушна възглавница се използва преди 
всичко в търговски обекти с температура на въздуха 
максимум 40°C. В тези случаи трябва да бъдат спазени 
следните ограничения:

Приложни ограничения

Предупреждение:w Въздушната възглавница не трябва да се 
използва на потенциално взривоопасни 
места, влажни места, на открито или 
където е запрашено или ветровито. 

Biddle не поема никаква отговорност за 
щети или наранявания, възникнали от 
използването им в посочените случаи.

1.3.6 Декларация за съответствие

Устройството съответства на действащите стандарти за 
съответствие. Пълният текст на Декларацията за 
съответствие може да бъде открит на адрес: 
www.biddle.info.

Продукт клас А

Забележка:n Само CYV:  Това е продукт от клас А. В 
домашни условия този продукт може да причини 
радиочестотни смущения, при което е възможно 
да се наложи потребителят да предприеме 
адекватни мерки.

1.3.7 Модификации и промени

Без изричното одобрение на Biddle нямате право да 
извършвате каквито и да било модификации или промени 

Околна температура От 5°C до 40°C
Напрежение на системата вижте идентификационната табелка
Мощност вижте идентификационната табелка
Максимална температура на разтоварване 50°C
Средство за отопление CITY W вода с макс. 20% гликол
Максимално работно налягане и темпера-
тура на CITY W

6 бара при 110°C
Ръководство версия 6 (19-09-2012) bg-9



ВЪВЕДЕНИЕ ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА COMFORTbg
по устройството, които биха повлияли на безопасността 
му. Извършването на промени или модификации ще 
доведе до анулирането на декларацията за съответствие.

1.3.8 Компоненти и аксесоари

Следните аксесоари се предлагат като опции:

• Контролен панел (може да управлява максимум 10 
устройства) (CITY, стандартен със CYV, не със CYQ)

• Кабел за управление Biddle, предлаган в различни 
дължини

• Модул за управление температурата на разтоварване 
(само CITY W)

• Контактен превключвател за врата

• Комплект стенни конзоли

Забележка:n Устройството може да работи и без контролен 
панел.

Само за CYQ и CYV: Компоненти Daikin

За да извършите монтаж, е необходимо да разполагате със 
следните компоненти Daikin:

• Външно устройство

• По избор: Едно или повече вътрешни устройства

• Контролен панел Daikin (по избор за CYV)

• Материали за свързване, например охлаждащи 
тръбопроводи, електрическа схема и др.: Разгледайте 
ръководството за монтаж на външното устройство.

Внимание:c Системата за управление и индексът за 
капацитета на външното тяло Daikin трябва да 
съответстват с тези на въздушната завеса Biddle.

1.4 Инструкции за безопасност

1.4.1 Действие

Предупреждение:w Не поставяйте никакви предмети във 
входовете и изходите.
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Предупреждение:w Не блокирайте входовете и изходите. 

Предупреждение:w Горната повърхност на устройството се 
нагорещява по време на работа. 

Внимание:c В някои извънредни случаи е възможно от 
устройството да започне да капе вода. Затова не 
оставяйте нищо под устройството, което може 
да бъде повредено следствие на това.

1.4.2 Монтаж, поддръжка и обслужване 

Опасност:d Устройството може да се отваря само от 
квалифицирани специалисти.

Предупреждение:w Преди да отворите устройството, 
изпълнете следните действия:

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството от контролния панел.

2. Изчакайте, докато вентилаторите спрат.

3. Оставете устройството да се охлади. 

Внимание:c Топлообменникът и/или нагревателните елементи 
могат силно да се нагорещят. Нещо повече, 
възможно е вентилаторите да продължат да се 
въртят още известно време.

4. За модели, предназначени за свързване със 
система Daikin с директно разширение:
ИЗКЛЮЧЕТЕ системата Daikin и извадете захранващия 
кабел от външното устройство Daikin.

5. Изключете електрозахранването (извадете щепсела от 
електрическия контакт или преместете прекъсвача на 
позиция ИЗКЛЮЧЕН).

6. За модели с водно отопление: 
Затворете централната отоплителна система (ако е 
възможно).
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Внимание:c За CYQ и CYV: Ако системата работи в режим на 
размразяване или наскоро е използвана, е 
възможно в панела за проверка да има останала 
вода.

Предупреждение:w Перките на топлообменника са остри.
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2 .  . Монтаж

2.1 Инструкции за безопасност

Предупреждение:w Монтажните дейности, свързани с 
поставяне на устройството, трябва да се 
извършват само от квалифицирани 
специалисти.

Предупреждение:w Преди да започнете: прочетете 
инструкциите за безопасност.

Вижте и:
1.4 "Инструкции за безопасност" на страница 10

2.2 Проверка на доставката

• Проверете дали устройството и опаковката му са 
доставени изправно. Ако установите наличие на 
повреда, причинена при транспортиране, незабавно 
уведомете за това шофьора и доставчика.

• Проверете дали всички компоненти и съпътстващи ги 
части са доставени. Незабавно уведомете доставчика за 
всички установени дефекти.

2.3 Стандартен метод на работа

2.3.1 Последователност от действия

Biddle препоръчва прилагането на следния работен метод 
при монтаж на Комфортна въздушна завеса:

1. Окачете устройството.

2. За модели с водно отопление:  
Свържете устройството към централната отоплителна 
система.

За модели, предназначени за свързване със 
система Daikin с директно разширение
Ръководство версия 6 (19-09-2012) bg-13



МОНТАЖ ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА COMFORTbg
Монтирайте компонентите Daikin по начина, посочен в 
съответните ръководства за монтаж.

- Външно устройство;
- Ако е монтирано в системата ви: Вътрешно 

тяло(тела);
- Контролен панел.

3. Свържете устройството към основната захранваща 
мрежа.

4. Монтирайте контролния панел и (всички 
допълнителни) наличните връзки на външните модули 
за управление.

5. Завършете действията по устройството.

6. За модели, предназначени за свързване със 
система Daikin с директно разширение:
Свържете устройството с въздушна завеса със 
системата Daikin. 

7. Включете електрозахранването и проверете как работи 
устройството.

Общи инструкции

Някои параграфи в този раздел се отнасят само за някои 
от моделите. На местата, където има такива, ще откриете 
съответното обозначение. Ако текстът не е насочен към 
нито един определен модел, описанието се отнася за 
всички модели.

Забележка:n Проверете дали извършвате всички действия, 
свързани с монтажа, изисквани за вашето 
устройство.

Проверете типа на платката и ако не сте сигурни 
в това какъв е моделът или типът на вашето 
устройство, направете справка с ръководството.

Забележка:n Защитете устройството от повреда и навлизане 
на прах, цимент и други замърсявания по време 
на монтажните дейности. Можете например да 
използвате опаковката като предпазно средство.

Вижте и:
2.4 "Наместване на устройството" на страница 15
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2.5 "Свързване на устройството към централната 
отоплителна система" на страница 18

2.6 "Свързване на устройството към системата Daikin 
(CYQ и CYV)" на страница 19

2.7 "Свързване на устройството към захранващата 
мрежа" на страница 22

2.8 "Инсталиране на контролния панел и външните 
бутони за управление (CITY и CYV)" на страница 25

2.9 "Система за управление без контролер на тъчпада 
(CITY и CYV)" на страница 31

2.10 "Завършване на теста" на страница 33
2.11 "Функция включване и проверка" на страница 38

2.4 Наместване на устройството

2.4.1 Определяне на местоположението на 
устройството

Опасност:d Не монтирайте устройството във 
вертикално положение.

• Уверете се, че конструкцията, на която възнамерявате 
да окачите устройството, може да поеме тежестта му. 
Теглото е указано върху идентификационната табелка. 

• Имайте предвид следните размери: 

- Устройството трябва да е широко поне колкото 
входната врата (размер b).

- Позиционирайте устройството възможно най-близо 
до входната врата.

- Максималната височина, на която можете да 
окачите устройството (размер h, измерен от пода 
до нагнетателната решетка) зависи от типа на 
устройството. 

Монтажна височина на устройството

ТИП МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА 
МОНТАЖ

CITY S 2,3 м
CITY M 2,5 м
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Предупреждение:w Минималната височина на монтаж (размер 
h) е 1,8 м.

Предупреждение:w Най-горната част на устройството може да 
се нагорещи. Окачете устройството, като 
оставите минимално отстояние от тавана 
25 мм (размер x).

Вижте и:
1.3.4 "Тип на платката" на страница 8

2.4.2 Монтиране на конзоли за окачване

1. Монтирайте четири лоста с резба M8 в съответствие с 
размерите, указани в таблицата. Проверете дали 
лостовете с резба са поставени перпендикулярно.

Забележка:n Устройствата от тип CITY 250 имат по три скоби 
за окачване. Монтирайте шест лоста с резба за 
този тип.

2. Завийте по една контрагайка 1 на всеки лост с резба.

3. Поставете скобите за окачване 2 върху лостовете с 
резба и след това завийте гайките 3.

4. Проверете дали скобите за окачване са хоризонтално 
окачени и ги издигнете.

5. Застопорете скобата за окачване, като завиете 
контрагайките 1.

CITY L 3,0 м
Тези височини са валидни само при нормални обстоя-
телства. Ако имате някакви въпроси, обърнете се към 
Biddle, за да ви дадат информация за точната височи-
на.

ТИП МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА 
МОНТАЖ
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Размери на устройството за окачване

2.4.3 Окачване и подсигуряване на устройството

1. Повдигнете устройството и го окачете на конзолите за 
окачване.

Внимание:c В зависимост от теглото, посочено върху 
идентификационната табелка, използвайте или 
повдигач или вдигнете устройството с помощта 
на поне още двама души.

2. Поставете заключваща платка 3 на всяка конзола за 
окачване. 

Предупреждение:w Ако не подсигурите окачването, 
устройството може да падне. 

3. Проверете дали устройството е добре окачено:

- Опитайте да избутате устройството от мястото, на 
което е окачено.

- Разклатете устройството в продължение на няколко 
секунди.

Предупреждение:w Уверете се, че устройството няма да 
застраши никого, ако падне.

РАЗ-
МЕР ТИП РАЗМЕРИ

а всички модели съобразно необхо-
димостта

b CITY S 119 мм
CITY M 119 мм
CITY L 200 мм

c всички модели 200 мм
d CITY 100 500 мм

CITY 150 1000 мм
CITY  200 1500 мм
CITY  250 (шест лоста с 
резба)

2 x 1000 мм
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2.5 Свързване на устройството към централната отоплителна 
система

2.5.1 Особености

Внимание:c Захранващата тръба и тръбата за рециркулация на 
централната отоплителна система трябва да са 
включени в точните сътветстващи им връзки 1. 
Посоките са обозначени върху устройството с 
помощта на стрелки.

• Максималното допустимо работно налягане на водната 
циркулация за гореща вода е указано върху 
идентификационната табелка. То е избрано въз основа 
на температура на водата 110°C.

Внимание:c Biddle препоръчва на всяка тръба да се монтира 
клапан.

• Изпускателният клапан 2 на топлообменника се 
намира в горния ляв край на устройството.

2.5.2 Защита срещу заскрежаване

Ако монтирате устройството в помещение, в което е 
възможно да се образува скреж, вземете следните 
предпазни мерки:

• Осигурете постоянна циркулация на водата при 
подходяща за това температура;

• Ако през зимата устройството не работи, добавете към 
водата до 20% гликол;

• Или отводнете системата и устройството.

2.5.3 Свържете устройството

1. Свържете устройството към централната отоплителна 
система.

2. Изпуснете топлообменника.

3. Проверете свръзките за наличие на течове.
bg-18



РЪКОВОДСТВО ЗА CITY МОНТАЖ bg
2.5.4 Свързване на бутона за управление на 
температурата на разтоварване (аксесоар)

Устройството може да се оборудва с допълнителен бутон 
за управление на температурата на разтоварване.

1. Свалете панела за проверка.

2. Включете клапана 1 в устройството.

3. Монтирайте капилярния датчик 2 в устройството.

4. Затегнете сензора към нагревателния елемент с 
помощта на предоставените клещи.

5. Върнете обратно панела за проверка.

6. Настройте температурата на разтоварване на въздуха да 
бъде 35°C.

2.6 Свързване на устройството към системата Daikin (CYQ и 
CYV)

2.6.1 Предварителни условия за свързване към 
система Daikin

• Системата Daikin винаги трябва да е активна, когато е 
активна и въздушната завеса.

• Необходимо е да има свързана система за управление 
към системата Daikin. Тя може да представлява и 
контролен панел Daikin, който е свързан към 
въздушната завеса Biddle.
Ръководство версия 6 (19-09-2012) bg-19



МОНТАЖ ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА COMFORTbg
Предупреждение:w Устройства от тип CYV могат да се 
свързват само към система Daikin VRV.

Устройства от тип CYQ могат да се 
свързват само към система Daikin ERQ. 

Тези устройства не са взаимозаменяеми.

2.6.2 Свързване на системата за управление

Всички модели

Внимание:c Използвайте кабел с напречно сечение от поне 
0,75 мм².

Модели с ширина на освобождаване 150, 200 или 
250

1. Свържете системата за управление с терминал Х84, 
намиращ се в горната част на въздушната възглавница:

- Свържете кабела за управление на външното 
устройство с F1/F2.

- Ако е поставен в устройството ви: Свържете 
контролния панел Daikin с P1/P2.

2. Поставете обвивката на кабела (включена в комплекта) 
на терминала.

Модели с ширина на освобождаване 100

1. Свалете капака на кутията, намиращ се отстрани на 
устройството.

2. По избор: Свалете кутията от устройството:

- Свалете скобата от устройството и кутията. 
- Монтирайте кутията на стената на подходящото за 

целта място.

Забележка:n Не прекъсвайте електрическата инсталация 
между кутията и устройството.
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3. Положете кабела(ите) за управление в кутията, като ги 
прекарате през уплътнението(ята) на свободния кабел 
3.

4. Свържете контролера на системата със свободния блок 
на терминала 4:

- Свържете кабела за управление на външното 
устройство с F1/F2.

- Ако е поставен в устройството ви:Свържете 
контролния панел Daikin с P1/P2.

5. Затегнете уплътнението(ята) на кабела.

2.6.3 Свързване на хладилния агент

• Монтирайте тръбите в съответствие с ръководството за 
монтаж на външното устройство Daikin.

• Запоете тръбите за тръбопроводите така, че да се 
показват извън най-горната част на устройството.

2.6.4 Настройки на контролен панел Daikin

Можете да направите локални настройки от контролния 
панел на Daikin по начина, описан в съответното 
ръководство за монтаж.

Описаните в това ръководство устройства разполагат с 
още няколко възможности за настройка:
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2.7 Свързване на устройството към захранващата мрежа

2.7.1 Всички модели

Предупреждение:w Не изключвайте устройството от 
електрическия контакт. Използвайте 
контролния панел.

Предупреждение:w Устройството трябва да бъде заземено 
(свързано наземно).

Предупреждение:w Свържете устройството в съответствие с 
приложимите местни изисквания.

2.7.2 Категории предпазители

Предупреждение:w Всяко устройство трябва да работи с 
отделен предпазител, избран съгласно 
таблицата по-долу.

НОМЕР 
НА РЕ-
ЖИМ

НОМЕР НА 
ПЪРВИЯ КОД

ОПИСАНИЕ НА 
НАСТРОЙКАТА

НОМЕР НА ВТОРИЯ КОД

01 02 03 04

(22) 3 Функциониране 
на въздушната за-
веса, когато не 
отоплява

ненагрята 
(стандартна 
настройка)

ненагрята в състояние 
на покой 
(ако 23-8 бъ-
де настрое-
но на 01)

--

(23) 8 Функциониране 
на въздушната за-
веса в режим на 
размразяване

в състояние 
на покой

ненагрята
(стандартна 
настройка)

ненагрята --
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Категории предпазители

Забележка:n Можете да обслужвате няколко устройства с 
един предпазител само ако общото им 
потребление на електричество е под 10 А.

Вижте и:
1.3.4 "Тип на платката" на страница 8

2.7.3 CITY W/A, CYQ и CYV

• Уверете се, че има наличен заземен (свързан наземно) 
електрически контакт на максимално разстояние 1,5 м 
от лявата страна на устройството.

• Свържете устройството към захранващата мрежа с 
помощта на трислоен кабел (не се предоставя). 
Данните за максималното натоварване са показани 
върху идентификационната табелка.

• Трябва да бъде възможно да се прекъсва 
електрическото захранване, подавано към 
устройството. Може да изберете да използвате 
включен в електрическата мрежа захранващ кабел или 
изолиран превключвател.

2.7.4 CITY-E

Опасност:d Не правете свързването сами, освен ако не 
сте квалифицирани за работа с трифазно 
електрическо напрежение.

МАКСИМАЛЕН АМПЕ-
РАЖ ЗА ПЛАТКА ОТ ТИП 
L1, L2 ИЛИ L3

МАКСИМАЛНА КАТЕГОРИЯ 
НА ПРЕДПАЗИТЕЛ А

<= 10 A 16 A
<= 15 A 20 A
<= 20 A 25 A
<= 25 A 35 A
<= 35 A 50 A
<= 50 A 63 A
<= 65 A 80 A
<= 80 A 100 A
<= 102 A 125 A
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• Свържете устройството към захранващата мрежа с 
помощта на петслоен кабел (не се предоставя). 
Данните за максималното натоварване са показани 
върху идентификационната табелка.

• Между устройството и електрозахранването трябва да 
се постави изолиращ превключвател (не се предоставя). 
Този превключвател трябва да:

- Е с универсален поляритет, 
- Разполага с минимален контактен луфт от 3 мм,
- Заемете позиция на максимално разстояние 4 м от 

лявата страна на устройството.

2.7.5 Свързване на устройството (CITY E)

Предупреждение:w Проверете дали електрическият контакт, 
който използвате, е изключен.

1. Поставете прекъсвача и го включете в електрическия 
контакт. 

2. Свалете панела за проверка 1:

- Свалете винтовете от предната страна на панела за 
проверка.

- Издърпайте панела малко напред и след това го 
издърпайте навън.

Внимание:c Когато го издърпате напред, целият панел ще се 
разхлаби. Внимавайте, за да не допуснете 
падането му.

3. Прикрепете уплътнението на кабела 2 към 
устройството. 

4. Приведете захранващия кабел през уплътнението на 
кабела.
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5. Свържете кабела с терминал 3 на устройството в 
съответствие с електрическата схема.

6. Поставете обратно панела за проверка и затегнете 
здраво.

Предупреждение:w Винаги подсигурявайте панела за проверка 
с помощта на болтове за фланците с 
фрезовани ръбове: Те са необходими с 
оглед подсигуряване на наземно свързване.

7. Свържете електрозахранващия кабел с прекъсвача.

Внимание:c За момента не включвайте електрозахранването.

2.8 Инсталиране на контролния панел и външните бутони за 
управление (CITY и CYV)

2.8.1 Подробности за контролния панел

Позициониране

• Можете да поставите контролния панел на стената или 
в стандартно гнездо.

Окабеляване

Забележка:n Вземете следното предвид, в противен случай е 
възможно да възникнат повреди:

- Кабелът за управление между контролния панел и 
(първото) свързано устройство не трябва да 
превишава  50 м.

- Дръжте кабелите за управление далеч от 
електромагнитни полета и източници на 
смущения, например кабели под високо 
напрежение и флуоресцентни устройства за 
включване на тръби.

- Разгънете кабелите за управление или ги навийте 
внимателно.

- Не изваждайте пробката, освен ако не е 
посочено друго.
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Забележка:n Използвайте само кабели за управление на Biddle. 
Не е удачно да използвате стандартен модулен 
телефонен кабел.

Няколко устройства, управлявани от един 
контролен панел

• От един контролен панел можете да управлявате до 10 
устройства. За да направите това, е необходимо да 
свържете устройствата помежду им.

• Общата дължина на кабелите за управление не трябва 
да превишава 100 м.

2.8.2 Монтиране на контролера на тъчпада

1. Отворете комутатора

2. Прекарайте кабела през отвора на задния панел.

3. Застопорете задния панел към стената.

4. Затегнете кабела с помощта на предоставената 
фиксираща (кабела) скоба.

Забележка:n Кабелът трябва да се подава на разстояние 9 см 
извън фиксиращата (кабела) скоба.

5. Свържете конектора на контролния кабел с печатната 
платка.

6. Поставете предния панел върху задната платка.

2.8.3 Свързване на контролния панел с 
устройството

Връзките на контролния панел G и E са разположени 
върху свързващата платка 3 в горната част на 
устройството. Двете гнезда са идентични. Едно от 
гнездата разполага с пробка.

1. Свържете кабела за управление със свободния 
терминал G или E.

Забележка:n Не изваждайте пробката от другото гнездо, тъй 
като това може да причини повреди.
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Забележка:n Оставете свободно разстояние за кабела от 
около  30 см: Когато се наложи да обслужвате 
устройството, ще трябва да извадите 
електронните компоненти.

Няколко устройства, управлявани от един 
контролен панел

1. За всяко отделно устройство, което искате да 
свържете, свалете пробката от гнездото G или E.

2. Свържете устройствата: Свържете кабелите за 
управление с G и E.

Забележка:n Не изваждайте пробката от последното 
устройство, тъй като това може да причини 
повреди.

2.8.4 Свързване на външни бутони за управление 
(опция) 

Свързващата платка в горната част на устройството 
разполага с три входа (X72) за свързване на външни 
модули за управление. Входовете могат да се използват за 
смяна на работния режим на устройството без намесата на 
оператора. Входовете могат да послужат за свързване 
например на часовник с таймер, контактен термостат или 
реле, управлявано от система за управление на енергия.

1.  Свържете кабела за външните модули за управление 
(ако използвате такива) с терминалите върху 
свързващата платка.

Внимание:c Входът е предназначен за модули за управление с 
възможни свободни контакти. Biddle препоръчва 
употребата на компоненти с позлатени контакти 
и слабо съпротивление. За предпочитане е 
стойност под 20 мΩ, за да е възможно 1 mA да 
се преобразува при 5 VDC.
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2.8.5 Функции на входовете

Функциите на даден контролен компонент зависят от 
терминалите, към които е свързан компонентът и 
настройките на интерфейса. В таблицата по-долу са 
показани терминалите за всяка функция на управление, към 
която трябва да се свърже контролния компонент, както и 
начина, по който трябва да се настрои интерфейсът.

Настройката на интерфейса се отнася до обхвата на 
контролния компонент:

• Локален: Контролният компонент е активен за 
устройството, с което е свързан контролният панел.

• Глобален: Контролният компонент е активен не само 
за устройството, с което е свързан компонентът, но и с 
всички останали устройства, свързани към същия 
контролер на тъчпада.

Обхватът се задава като стандарт за локален. За да можете 
да настроите контролния обхват на глобален, трябва да 
преместите съединителен проводник в интерфейса (блок 
Х64). Съединителният проводник, който трябва да се 
премести, зависи от функцията на управление (вижте 
таблицата по-долу). Поставете сваления съединителен 
проводник в предоставените допълнителни позиции 
(Х65).

Интерфейсът се намира в устройството и е достъпен след 
сваляне на панела за проверка.

Внимание:c За CITY:
Между терминалите T и G се монтира 
съединителен проводник като стандарт. Този 
съединителен проводник трябва да се премести, 
ако свържете контролен компонент към Т и G. 
Ако не монтирате контролен компонент, 
съединителният проводник трябва да се остави 
на мястото му: Устройството не може да 
функционира без съединителния проводник.

Внимание:c За CYV:
CYV устройствата са снабдени с изпускателно 
реле, което се управлява от системата Daikin. 
Това реле е свързано с терминалите T и G на 
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блок X72. Устройството може да се ВКЛЮЧВА и 
ИЗКЛЮЧВА само когато системата Daikin е 
активна. Ако системата Daikin не е активна, 
устройството е ИЗКЛЮЧЕНО

Може да изберете да ВКЛЮЧИТЕ и 
ИЗКЛЮЧИТЕ устройството външно без влияние 
на системата Daikin. В този случай монтирайте 
съединителен проводник или контролен 
компонент между терминалите T и G на мястото 
на или успоредно на стандартния електрически 
проводник.

Контактите на терминалите на блок X72 
разполагат с функция само когато контактът за 
активиране е затворен от системата Daikin.

Функции на входовете

ФУНКЦИЯ ОБХВАТ ТЕРМИ-
НАЛ ФУНКЦИЯ

ЛОКАЛЕН ГЛОБАЛЕН КОНТАКТЪТ Е ЗАТВОРЕН КОНТАКТЪТ Е ОТВОРЕН

ВКЛЮЧ-
ВАНЕ и 
ИЗКЛЮЧ-
ВАНЕ на 
устрой-
ството

Не е не-
обходима 
никаква 
настройка

Свалете съ-
единител-
ния про-
водник 6 
от блок 64 
в интер-
фейса.

T и G Устройството е в режим 
на готовност. Устройство-
то може да се ВКЛЮЧВА 
и ИЗКЛЮЧВА чрез кон-
тролера на тъчпада.

Устройството е ИЗКЛЮ-
ЧЕНО и не може да се 
ВКЛЮЧВА и ИЗКЛЮЧ-
ВА чрез контролера на 
тъчпада.
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Забележка:n Функциите, които използват терминали P и G, са 
достъпни само чрез версия на интерфейса V4.0 
рев. 06 (IC10). Глобалният обхват за терминали P 
и G може да се настрои само от контролер на 
тъчпада с версия V2.1 рев. 02 и интерфейс с 
версия V4.0 рев. 07 (IC10). Стандартните 
настройки на съединителните проводници на 
блок Х64 са показани на срещуположната фигура.

2.8.6 Извод на устройството (CYV)

CYV устройствата са снабдени с допълнителен извод X83 
върху самото устройство. Докато устройството е 
включено, контактът с този извод е преустановен. 

Сменете 
настройка-
та.

Не е не-
обходима 
никаква 
настройка

Свалете съ-
единител-
ния про-
водник 5 
от блок 64 
в интер-
фейса.

D и G Устройството работи с 1 
ниво по-високо от обо-
значеното от контролера 
на тъчпада. В сегмента 
CITY E електрическото 
отопление също е пови-
шено.

Устройството работи как-
то е указано от контроле-
ра на тъчпада.

P и G Устройството работи на 
най-високо ниво. В сег-
мента CITY E електриче-
ското отопление не е по-
вишено.

Устройството работи как-
то е указано от контроле-
ра на тъчпада.

D, P и G Устройството работи на 
най-високо ниво. В сег-
мента CITY E електриче-
ското отопление също е 
превключено на най-висо-
ко ниво.

Устройството работи как-
то е указано от контроле-
ра на тъчпада.

Внимание: Ако електрическото отопление никога не трябва да 
се повишава в същото време, съединителният проводник 4 трябва 
да се свали. Тази настройка разполага само с функция локален и 
затова трябва да се извършва за всяко устройство, на което искате 
тя да е активна.

ФУНКЦИЯ ОБХВАТ ТЕРМИ-
НАЛ ФУНКЦИЯ

ЛОКАЛЕН ГЛОБАЛЕН КОНТАКТЪТ Е ЗАТВОРЕН КОНТАКТЪТ Е ОТВОРЕН
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Този извод може например да послужи за функционален 
сигнал.

2.8.7 Инициализиране на контролера на тъчпада

За да уведомите контролера на тъчпада колко са общо 
свързаните устройства, трябва да го инициализирате. 
Инициализацията трябва да се извърши в следните 
ситуации:

• Преди да приведете в действие устройството.

• След свързване на допълнителни устройства с 
контролера на тъчпада.

• При необходимост от проверка на кабела за 
управление.

1. Натиснете едновременно клавишите :, ] и [.

2. Изчакайте 10 секунди. Светлинните индикатори на 
клавишите ] и [ ще започнат да мигат.

3. Изчакайте 2 минути. Светлинният индикатор на 
клавиша : ще започне да мига. Броят премигвания на 
светлинния индикатор съответства на общия броя 
устройства, които сте свързали с контролера на 
тъчпада.

С това устройството е готово за работа.

2.9 Система за управление без контролер на тъчпада (CITY и 
CYV)

Устройството може да се управлява с помощта на 
компоненти за управление от типа на реле, насочвано чрез 
система за управление на енергия, стаен термостат, таймер 
или превключвател за контакт на врата. В този случай 
стандартният контролер на тъчпада Biddle не е необходим. 

За следните устройства не е възможно да настроите 
нагревателната мощност отделно от скоростта на 
вентилатора:

• CITY-E

• CYV

Ако при все това е необходимо да осигурите 
самостоятелно управление на мощността на 
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електронагряване, препоръчваме да използвате контролер 
за управление (например: Kimsafe).

2.9.1 Промяна на интерфейса

С цел да регулирате устройството за работа без да 
използвате контролера на тъчпада, трябва да промените 
интерфейса. Това се извършва, като свалите 
съединителните проводници 1 и 2 от блок Х64 в 
интерфейса.

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването.

2. Отворете устройството (вижте и ръководството за 
употреба на устройството).

3. Преместете съединителните проводници 1 и 2 на 
резервните им позиции (Х65).

4. Затворете устройството.

2.9.2 Свързване на компоненти за управление

Внимание:c Компонентите за управление трябва да бъдат 
свързани към блок X72 на свързващата платка от 
външната страна на устройството.

Внимание:c Компонентите за управление трябва да се 
включват с възможни свободни контакти. Biddle 
препоръчва употребата на компоненти с 
позлатени клеми и слабо съпротивление. За 
предпочитане е стойност под 20 мΩ, за да е 
възможно 1 mA да се преобразува при 5 VDC.

Компонентите за управление могат да задействат четири 
функции:

• Изключване на устройството (ИЗКЛЮЧВАНЕ)

• Включване на вентилатора на ниска скорост (1)

• Включване на вентилатора на средна скорост (2)

• Включване на вентилатора на висока скорост (3)
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Дадена функция се активира, когато компонент за 
управление направи контакт между свързаните терминали, 
както е показано на фигурата. За да приложите една или 
няколко функции, следвайте инструкциите по-долу:

1. Изберете функция за управление.

2. Свържете компонента за управление със съответните 
терминали P, D, T или G на блок X72. Използвайте 
противоположната електрическа схема.

3. За всеки допълнителен компонент повторете стъпки 1 
и 2.

4. Свържете устройството към основната захранваща 
мрежа. С това системата за управление е готова за 
работа.

Ако искате да свържете няколко устройства (макс. 10) към 
1 компонент за управление, електрическата схема на 
терминалите трябва да свързва отделните устройства.

2.10 Завършване на теста

2.10.1 Довършване обработката на модели със 
свободно окачване

Поставяне на решетки на входа

1. Поставете решетките на входа на устройството:

- Окачете тръбите в горната част на устройството.
- Задната част на всяка решетка разполага с издатина. 

Подравнете решетката с тази издатина в 
правоъгълния отвор.

2.10.2 Довършване обработката на модели с 
вдлъбнатина

Общи

Забележка:n Проверете дали устройството ще остане 
достъпно за поддръжка и ремонт след например, 
извършена проверка.
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Настройка на нагнетателен канал

Ако монтирате две или повече устройства едно до друго, 
трябва да настроите нагнетателния канал по такъв начин, 
че краищата им да не сочат в една и съща посока.

1. Свалете накрайника с помощта на края 1.

2. Поставете накрайника без помощта на края 2.

Поставяне на нагнетателния канал

1. Направете отвор на тавана за отвеждане (за 
информация относно размерите вижте таблицата).

2. Застопорете двата ъглови сектора 3 с винтове от 
ламарина към устройството, по протежение на 
краищата на отвора за отвеждане.

3. Плъзнете нагнетателния канал 4 в отвора на 
устройството за отвеждане, докато достигнете 
желаната височина.

4. С помощта на винтове от ламарина застопорете 
нагнетателния канал към ъгловите сектори 3.

Размери на отвора на сектора за отвеждане

РАЗМЕР ТИП РАЗМЕРИ

а CITY S-R 102 мм
CITY M-R 102 мм
CITY L-R 133,5 мм

b CITY 100-R С1008 мм
CITY 150-R 1508 мм
CITY 200-R 2008 мм
CITY 250-R 2508 мм
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Монтиране на компонента на решетката при входа

1. Направете отвор на окачения таван за отвеждане 
(вижте таблицата).

2. Свалете входната решетката от рамката й:

- Притиснете двата щифта 1 в решетката един към 
друг и наклонете решетката навън.

- Притиснете двата щифта на 2 един към друг и 
извадете решетката.

3. Свалете компонента на решетката от рамката на входа 
на решетката.

4. Върнете решетката обратно в рамката й.

Забележка:n Възможно е компонентът на решетката да се 
доставя монтиран в решетката на входа.

5. Прикрепете крайните довършителни ленти около 
рамката.

6. Окачете входния сектор. За да направите това, 
използвайте предоставените винтове очи или четирите 
лоста с резба, M6.

Размери на отвора на входния сектор

РАЗМЕР ТИП РАЗМЕРИ

а CITY S-R 268 мм
CITY M-R 268 мм
CITY L-R 368 мм

b CITY 100-R 1008 мм
CITY 150-R 1508 мм
CITY 200-R 2008 мм
CITY 250-R 2508 мм
Ръководство версия 6 (19-09-2012) bg-35



МОНТАЖ ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА COMFORTbg
Свържете компонента и решетката на 
устройството

1. Свържете компонента и решетката на устройството с 
помощта на гъвкави тръби. Закрепете тръбите с 
помощта на скоби.

Диаметър на компонента на тръбата

2.10.3 Довършване обработката на касетъчни 
модели

Забележка:n При устройства от тип CITY 200 и CITY 250, 
компонентите на входната част се доставят на 
две части.

Монтиране на входната кутия

1. Монтирайте входната кутия на устройството:

- Окачете входната кутия върху горната част на 
устройството.

- Завийте фланец 1 на входната кутия за 
устройството.

2. Закрепете ъгловите точки 2 на входната кутия за 
тавана. За да направите това, използвайте 
предоставените винтове очи или два лоста с резба, M6.

Предупреждение:w Ако не закрепите входната кутия за тавана, 
устройството може да се преобърне и да се 
изплъзне от скобите за окачване.

ТИП ДИАМЕТЪР НА ТРЪБА-
ТА

CITY S-R 160 мм
CITY M-R 160 мм
CITY L-R 250 мм
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Монтиране на входния компонент

1. Свалете входната решетката от рамката й:

- Притиснете двата щифта 1 в решетката един към 
друг и наклонете решетката навън.

- Притиснете двата щифта на 2 един към друг и 
извадете решетката.

2. Завийте рамката 3 върху входната кутия.

3. Върнете решетката обратно в рамката й.

Довършване

1. Поставете крайните довършителни ленти около 
устройството.

2. Ако работите с окачен таван, направете отвор с 
размерите, указани в таблицата. 

Размери на отвор за устройството

РАЗМЕР ТИП РАЗМЕРИ

а CITY S-C 829 мм
CITY M-C 829 мм
CITY L-C 1113 мм

b CITY 100-C 1008 мм
CITY 150-C 1508 мм
CITY 250-C 2508 мм
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2.11 Функция включване и проверка

1. За всички модели:
Проверете следните връзки:

- Електрозахранване;
- Контролният(ите) кабел(и) между контролния панел 

и устройството(ата);
- За CYQ и CYV: Контролните кабели между 

устройството(ата) и компонентите Daikin.
- Външни компоненти за управление (ако използвате 

такива).

2. За CYQ и CYV:

1. ВКЛЮЧЕТЕ вътрешното и външното устройство 
Daikin.

2. Изпробвайте системата Daikin по начина, посочен в 
ръководството за монтаж на външното устройство.

3. За всички модели:

1. ВКЛЮЧЕТЕ електрозахранването и/или активирайте 
всички свързани устройства.

2. ВКЛЮЧЕТЕ въздушната завеса с помощта на 
контролния панел.

3. Инициализирайте контролния панел.

4. За CITY W и CYV:

1. Проверете дали топлообменникът е правилно 
свързан.

2. Проверете дали централната отоплителна система 
или системата Daikin е включена.

3. Вижте дали потокът освободен въздух се 
нагорещява. Това може да отнеме известно време.

4. Ако е необходимо, вентилирайте топлообменника.

За CYQ:
Оперирайте с устройството с помощта на контролния 
панел Daikin и проверете функцията:

1. ВКЛЮЧЕТЕ системата. За да може да освободи 
въздух, устройството трябва да се включи.

2. Настройте режима на работа на отопление, а 
температурата на максималната възможна степен. 
След малко устройството трябва да започне да 
освобождава топъл въздух.

3. Настройте режима на работа само на вентилатор. 
След малко устройството трябва да започне да 
освобождава хладен въздух.
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4. ИЗКЛЮЧЕТЕ системата. След малко устройството 
трябва да само да се ИЗКЛЮЧИ.

За CITY E:

1. Проверете дали отоплението е активирано в 
контролния панел.

2. Вижте дали потокът освободен въздух се 
нагорещява.

За CITY A:
Вижте дали устройството освобождава въздух.
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3.  .  Функциониране на CITY 
и CYV

Устройствата CITY и CYV са снабдени с контролер на 
тъчпада. В зависимост от версията, контролерът на тъчпада 
има 3 или 5 клавиша. Тези клавиши позволяват на 
оператора да извърши следните настройки:

• ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на устройството.

• Настройване скоростта на вентилатора - клавиш :, ] 
и [.

• Настройка на отоплението - клавиши ', " (CITY E и 
CYV).

Възможно е термостатът да е свързан с устройството. Ако 
това е така, разгледайте съответното устройство, за да 
откриете указания.

3.1 ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на устройството

Устройството е ИЗКЛЮЧЕНО, когато нито един от 
светлинните индикатори над клавишите :, ] или [ е 
осветен. ВКЛЮЧЕТЕ устройството, като натиснете някой 
от клавишите.

ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството, като катиснете клавиша за 
настройване на вентилатор (клавиш :, ] или [), над 
който е пуснат светлинният индикатор. Устройството 
спира и светлинният индикатор над клавиша се изключва.

3.2 Настройване скоростта на вентилатора

Устройството разполага с три скорости на вентилатора.

• Натиснете :, за да включите вентилатора на ниска 
скорост.

• Натиснете :, за да включите вентилатора на средна 
скорост.

• Натиснете :, за да включите вентилатора на висока 
скорост.
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Забележка:n ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството, като катиснете 
клавиша, над който е пуснат светлинният 
индикатор.

3.2.1 Препоръчителна настройка

За да постигнете максимална климатична автономност с 
минимум потребление на енергия, Biddle препоръчва да 
изберете възможно най-слабата настройка, при която не се 
получава течение.

3.3 Настройване на отоплението (CITY E и CYV)

Устройството разполага с две степени на отопление.

• Натиснете :, за да включите отоплението на ниска 
скорост.

• Натиснете :, за да включите отоплението на висока 
скорост.

Забележка:n ИЗКЛЮЧЕТЕ оотоплението, като натиснете 
клавиша, над който е пуснат светлинният 
индикатор.

Забележка:n Ако натиснете ", докато устройството е 
настроено на ниска скорост на вентилатора, то 
автоматично ще премине на средна скорост от 
съображения за безопасност.

В CYV температурата на разтоварване като цяло 
остава постоянна, но общият капацитет на 
затопляне се увеличава.
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4.  .  Действие на CYQ

Контролен панел Daikin Въздушната възглавница се управлява от контролния панел 
на Daikin.

Повечето функции на контролния панел на Daikin работят 
по начина, описан в съответното ръководство за работа. 
Много функции работят по различен начин или изобщо не 
работят.

4.1 ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на устройството

4.1.1 ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на системата

• Натиснете клавиша , за да ВКЛЮЧИТЕ или 
ИЗКЛЮЧИТЕ системата. 

Когато светлинният индикатор до този клавиш свети, 
системата е включена. Ако светлиният индикатор мига, 
има възникнала неизправност.

4.1.2 Изберете режима на работа

Изберете режима на работа с помощта на клавиш :

• Само вентилатор (символ ): Въздушната завеса 
непрекъснато освобождава ненагретия въздух.

• Отопление (символ ): Отоплението на въздушната 
възглавница се управлява автоматично.

Системата не предлага други режими на работа. 

4.1.3 Размразяване

Всеки път, когато на контролния панел Daikin се появи 
символът , системата работи в режим на 
размразяване. След това въздушната завеса отделя 
ненагретия или студен въздух или не функционира (в 
зависимост от настройката на контролния панел).

Размразяването автоматично се активира от системата 
всеки път, когато стане необходимо. След като 
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размразяването завърши, устройството отново започва да 
работи нормално.

Вижте и:
2.6.4 "Настройки на контролен панел Daikin" на 

страница 21

4.2 Контрол на въздушната завеса 

4.2.1 Управление силата на въздушната завеса

Въздушната завеса е с две предварително настроени 
степени на мощност.

• С помощта на този клавиш можете да превключите 
мощността .

Клавиш  няма функция.

Препоръчителна настройка

За да постигнете максимална климатична автономност с 
минимум потребление на енергия, Biddle препоръчва да 
изберете възможно най-слабата настройка, при която не се 
получава течение.

4.2.2 Управление на отоплението

Дисплей на контролния панел Daikin (пример) • Настройте желаната стайна температура с помощта на 
клавишите . 

Системата управлява автоматично отоплението на 
въздушната възглавница. Отоплението спира, когато бъде 
достигната настроената стайна температура. След това 
въздушната възглавница отделя ненагретия въздух или 
спира (в зависимост от настройката на контролния панел 
Daikin).

Забележка:n С цел да се предотвратят проблеми, свързани с 
въздушния поток, Biddle препоръчва да настроите 
температурата на максимална степен.

Вижте и:
2.6.4 "Настройки на контролен панел Daikin" на 

страница 21
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5.  .  Поддръжка

5.1 Смяна или почистване на филтъра

Филтърът трябва да бъде почистван редовно. Замърсеният 
филтър може да причини неефективно нагряване, както и 
високи нива на шум. Интервалът, през който филтърът 
трябва да се почиства, зависи от местните особености. 

Можете да почиствате филтъра например с прахосмукачка. 
Но след определен брой почисвания филтърът трябва да 
бъде сменен. Можете да поръчате нови филтри от Biddle.

5.1.1 Сваляне на филтъра

Модели със свободно окачване

1. Свалете входната решетка от устройството: 

- Повдигнете решетката най-отдолу и я откачете. 

2. Свалете входната решетката от вътрешната решетка:

- Поставете пръстите си в отворите на 1, 
- Издърпайте в показаната посока.

3. Почистете или сменете филтъра.
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Модели с вдлъбнатина или касетъчни модели

1. Отворете вътрешната решетка:

- Притиснете двата щифта 1 един към друг – при 
което решетката ще се наведе надолу.

2. Плъзнете филтъра извън решетката.

3. Почистете или сменете филтъра.

5.2 Почистване на устройството

Можете да почиствате външната част на устройството с 
мокра кърпа и почистващ препарат за битови нужди. Не 
използвайте разтворители.

Внимание:c Не допускайте навлизане на вода в устройството.

5.3 Планирана поддръжка

Biddle препоръчва следните проверки и дейности по 
поддръжката да се извършат всяка година от служителя, 
който е извършил монтажът или друг технически експерт.

• Проверете дали филтърът е добре почистен и дали не е 
повреден. Ако е необходимо, сменете филтъра.

• Проверете дали топлообменникът на електрическите 
нагревателни елементи са чисти. Наслоеният прах може 
да причини неприятни миризми.

Внимателно почистете праха с прахосмукачка. 

Внимание:c Перките на топлообменника са деликатни части.

Предупреждение:w Перките на топлообменника са остри.

• Проверете работата на вентилаторите.
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6.  .  Неизправности

6.1 Инструкции за безопасност

Опасност:d Извършването на операции във 
вътрешността на устройството може да се 
осъществява само от квалифицирани за 
това специалисти.

Предупреждение:w Преди да започнете: прочетете 
инструкциите за безопасност.

Вижте и:
1.4 "Инструкции за безопасност" на страница 10

6.2 Проверка за неизправности

Забележка:n Не е необходимо да бъдете експерт, за да 
извършите следните проверки. 

Ако подозирате наличието на повреда, проверете 
следното, за да установите дали наистина има такава:

1. Изпълнете следните стъпки, за да установите дали тази 
особеност може лесно да се коригира или по-скоро е 
причинена от неизправност.

2. Ако установите, че има налична неизправност, която не 
може да се коригира с изпълнение на следните стъпки, 
се обърнете за съдействие към своя доставчик.

6.2.1 За CYQ:

1. От контролния панел Daikin настройте системата на 
отоплителен режим и след това задайте температурата 
на максималната възможна степен.

- Ако след 15 минути устройството не започне да 
отделя нормален или топъл въздух, това е признак 
за наличие на неизправност.
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2. Задайте температурата на минималната възможна 
степен.

- Ако след 15 минути устройството все още отделя 
топъл въздух, това е признак за наличие на 
неизправност.

Вижте и:
6.3 "Разрешаване на лесни проблеми" на страница 47
6.4 "Отстраняване на неизправности" на страница 48

6.3 Разрешаване на лесни проблеми

Ако подозирате наличие на повреда, най-напред опитайте 
да отстраните проблема с помощта на таблицата по-долу. 
Не е необходимо да сте експерт в областта.

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

Устройството не функционира, 
контролерът на тъчпада не реаги-
ра при натискане. 

Липсва захранване, подавано към 
контролера на тъчпада

Проверете захранването:
• Включете в електрически 
контакт,

• Прекъсвач,
• Активно устройство.

Липсва захранване, подавано към 
устройството.

Проверете захранването, подава-
но към устройството.

Контролерът на тъчпада не е ини-
циализиран.

Инициализирайте контролера на 
тъчпада.

 Слаб контакт на модулния щеп-
сел или пробив в кабел.

Проверете контактите на щепсе-
ла (ако е възможно, свалете оста-
тъчно опаковъчно покритие). Ако 
е необходимо, сменете кабела.

Въздушната завеса е ИЗКЛЮЧЕ-
НА, но все още работи.

Само модели с електрическо ото-
пление: Устройството се охлажда 
автоматично.

Това не е повреда. Обикновено 
устройството автоматично се из-
ключва в рамките на 10 минути.

За устройства, свързани към система Daikin CYQ и CYV:
Дисплеят на контролния панел е 
празен.

Липсва захранване, подавано към 
устройството, с което контрол-
ният панел е свързан.

Проверете щепсела и електриче-
ската мрежа.

Клавиш  на контролния панел 
Daikin не работи. 

Този клавиш не работи.

Въздушната завеса не работи. Системата се ИЗКЛЮЧВА или 
автоматично е изключила въздуш-
ната завеса.

Проверете настройките на кон-
тролния панел Daikin.
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Вижте и:
2.6.4 "Настройки на контролен панел Daikin" на 

страница 21
2.8.7 "Инициализиране на контролера на тъчпада" на 

страница 31
4.1 "ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на устройството" на 

страница 42
4.1.1 "ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на системата" на 

страница 42

6.4 Отстраняване на неизправности

Ако подозирате наличие на повреда:

1. Проверете дали проблемът може лесно да бъде 
отстранен.

2. Опитайте да отстраните проблема с помощта на 
таблицата по-долу. За целта е необходим експертен 
технически опит.

Въздушната завеса непрекъснато 
освобождава ненагретия въздух.

Възникна повреда в системата 
Daikin

Проверете настройките на кон-
тролния панел Daikin. 

Системата Daikin автоматично из-
ключи отоплението.

Проверете настройките на кон-
тролния панел Daikin. 

Въздушната завеса отделя нена-
гретия или студен въздух или не 
функционира, а на контролния 
панел Daikin е изписано .

Системата работи в режим на 
размразяване. Това отнема от 5 
до 10 минути.

Изчакайте, докато размразяване-
то завърши.

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

Контролният панел работи 
нормално, но устройството 
не реагира.

Няма съединителен проводник 
между терминалите T и G.

Монтирайте съединителен провод-
ник между терминалите T и G на 
блок X72.

Устройството се управлява от 
сигнал, генериран чрез външно 
устройство за управление.

Проверете входовете и съединител-
ните проводници

Вентилаторите не получават ни-
какво захранване.

1. Проверете предпазителя на 
трансформатора.

2. Проверете електрическата 
инсталация между 
трансформатора и вентилаторите.

3. Сменете трансформатора.
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Устройството не функциони-
ра, контролерът на тъчпада не 
реагира при натискане. 

Устройството не получава никак-
во захранване.

Проверете електрическите връзки и 
окабеляването.

Връзката между контролния па-
нел и печатната платка не е из-
правна.

1. Проверете кабела за управление.
2. Проверете електрическата 

инсталация между свързващата 
платка и печатната платка.

Печатната платка не работи. 1. Проверете предпазител F2.
2. Проверете захранващия кабел.
3. Сменете печатната платка.

Контролният панел е дефектирал. Проверете контролния панел, като го 
свържете с друго устройство с помо-
щта на друг кабел. Ако контролният 
панел не работи, го сменете.

Един от вентилаторите не ра-
боти.

Вентилаторът не получава никак-
во захранване или е дефектирал.

1. Проверете електрическата 
инсталация на вентилатора.

2. Проверете предпазителя на 
трансформатора.

3. Сменете вентилатора.
Вентилаторите не работят с 
определената сила.

Свързването със съответното по-
ле не е правилна.

1. Проверете връзките на 
трансформатора.

2. Проверете електрическата 
инсталация между печатната 
платка и трансформатора.

Електрическото отопление не 
работи.

Устройството е прегряло. Проверете термостата с горна грани-
ца.

Устройството работи по на-
чин, различен от очаквания.

1. Компонентите за управление 
може да не са правилно свързани.

Проверете монтажа.

2. Настройките на съединителни-
те проводници 1, 2 и 3 (червено) 
са различни от стандартното.

Проверете позициите на съединител-
ните проводници.

За устройства, свързани към система Daikin CYQ и CYV:
Дисплеят на контролния па-
нел Daikin е празен.

Липсва захранване, подавано към 
свързаното устройство.

1. Проверете захранването.
2. Направете справка с 

ръководството за монтаж на 
контролния панел.

3. Обърнете се към доставчика.

Слаба връзка с контролния панел.
Електрониката Daikin на въздуш-
ната завеса е дефектирала.

Контролният панел Daikin ге-
нерира сигнал за неизправ-
ност (мигащ светлинен инди-
катор и/или код за грешка).

Електрониката Daikin в устрой-
ството или външното устройство 
открива наличие на неизправност.

1. Направете справка с 
ръководството за експлоатация на 
външното устройство.

2. Обърнете се към доставчика.

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
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Вижте и:
2.8.5 "Функции на входовете" на страница 28
2.6.4 "Настройки на контролен панел Daikin" на 

страница 21
2.8 "Инсталиране на контролния панел и външните 

бутони за управление (CITY и CYV)" на страница 25
2.9 "Система за управление без контролер на тъчпада 

(CITY и CYV)" на страница 31
7.3 "Електронен модул" на страница 53
7.4 "Електронен модул Daikin (CYQ и CYV)" на 

страница 53
7.5 "Предпазители." на страница 54
7.8 "Нулиране на максималния термостат (CITY E)" на 

страница 55

Въздушните завеси не рабо-
тят, въпреки че контролният 
панел Daikin посочва, че рабо-
тят по обичайния си начин.

Неизправност в електрониката 
Biddle, трансформатора, предпа-
зителя или вентилаторите на ус-
тройството.

1. Проверете предпазителите.
2. Проверете електрическите връзки 

на трансформатора.
3. Проверете електрическата 

инсталация между компонентите 
на устройството.

Устройството непрекъснато 
отделя хладен въздух и/или 
кондензационни капки.

Има повреда във въздушната за-
веса.
Предупреждение:
Тази ситуация може да предизви-
ка опасност и/или причиняване на 
щета.

1. Незабавно ИЗКЛЮЧЕТЕ цялата 
система.

2. Обърнете се към доставчика.

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
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7 .  . Обслужване

7.1 Инструкции за безопасност

Предупреждение:w Обслужването на устройството трябва да 
се извършва само от квалифицирани 
специалисти.

Предупреждение:w Преди да започнете: прочетете 
инструкциите за безопасност.

Вижте и:
1.4 "Инструкции за безопасност" на страница 10

7.2 Достъп до вътрешността на устройството

7.2.1 За всички модели

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството от контролния панел.

Предупреждение:w Изключете електрозахранването (извадете 
щепсела от електрическия контакт или 
преместете прекъсвача на позиция 
ИЗКЛЮЧЕН).

7.2.2 За модели със свободно окачване

1. Свалете входните решетки от устройството: 

- Повдигнете решетката най-отдолу и я откачете. 
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7.2.3 За касетъчни модели

1. Свалете входната решетката от рамката й:

- Притиснете двата щифта 1 в решетката един към 
друг – при което решетката ще се наведе надолу.

- Притиснете двата щифта на 2 един към друг и 
извадете решетката.

2. Разхлабете винтовете 3 и свалете рамката.

7.2.4 За всички модели

1. Свалете панела за проверка 1:

- Свалете винтовете от предната страна на панела за 
проверка.

- Издърпайте панела малко напред и след това го 
издърпайте навън.

Внимание:c Когато го издърпате напред, целият панел ще се 
разхлаби. Внимавайте, за да не допуснете 
падането му.

Предупреждение:w Когато връщате обратно панела за 
проверка, винаги подсигурявайте панела за 
проверка с помощта на болтове за 
фланците с фрезовани ръбове: Те са 
необходими с оглед подсигуряване на 
наземно свързване.
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7.3 Електронен модул

Устройството съдържа един електронен модул. В 
зависимост от версията той съдържа например:

• Трансформаторът;

• Печатната платка;

• Свързващата платка;

• Предпазителите.

7.3.1 Сваляне на електронния модул

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството от контролния панел.

Предупреждение:w Изключете електрозахранването (извадете 
щепсела от електрическия контакт или 
преместете прекъсвача на позиция 
ИЗКЛЮЧЕН).

2. Свалете панела за проверка.

3. Изключете всички конектори, свързани с устройството 
и заземените връзки от печатната платка.

4. Извадете винтовете 1.

5. Свалете електронния модул.

6. Изключете конекторите от свързващата платка.

7.4 Електронен модул Daikin (CYQ и CYV)

В допълнение към електрониката на Biddle, устройството 
съдържа и електронен модул Daikin.
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7.4.1 Достъп до електрониката Daikin в 
устройството

Всички модели

1. Свалете панела за проверка 1 от устройството.

2. Електрониката на Biddle се намира в 2.

Модели с ширина на освобождаване 150, 200 или 
250

1. Свалете капак 3. Електрониката Daikin е разположена 
зад този капак.

Модели с ширина на освобождаване 100

1. Свалете капака 4 на кутията, намираща се отстрани на 
устройството. Електрониката Daikin е разположена зад 
този капак.

7.5 Предпазители.

Устройството разполага с два предпазителя: 

1. Предпазител на трансформатор 1.

2. Предпазител на печатната платка F60 2.

Стойностите са указани за предпазителите.

Само за CYQ и CYV: 
Електронният модул Daikin разполага с един допълнителен 
предпазител върху печатната платка, посочен като F1U.
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7.6 Изпускане на топлообменника (CITY W)

Въздухоотводът 2 се намира в горния ляв край на 
устройството.

7.7 Пропускане на топлина през топлообменника (CITY W)

Изпускателната пробка 1 се намира от лявата страна на 
устройството.

7.8 Нулиране на максималния термостат (CITY E)

Устройството е снабдено с максимален термостат. Ако 
същият се изключи, трябва да го нулирате ръчно.

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството.

2. Свалете панела за проверка.

3. Открийте местоположението на 1 и нулирайте 
максималния термостат 2.

4. Затворете устройството.

Внимание:c Ако възникне прекъсване на подаването на 
енергия, максималният термостат може да се 
изключи.
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7.9 Конфигуриране на кабела за управление Biddle

Кабелът за управление за устройства Biddle е различен от 
стандартните модулни телефонни кабели. 

Щепселите са от тип RJ-11, но щепселите са „прави“: И в 
двата края на кабела сърцевината е свързана чрез един и 
същи щифт.

Цветна идентификация на кабелите Biddle

Щифт Цвят
1 (не се използва)
2 черен
3 червен
4 зелен
5 жълт
6 (не се използва)
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8 .  . Разглобяване

Разглобяването на монтажната схема, боравенето с 
хладилния агент, масла или други части, трябва да се 
извършват от упълномощен техник и в съответствие със 
съответните действащи местни и национални разпоредби.

В съответствие с европейското законодателство, 
излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване трябва да се предаде за рециклиране. 
Гарантирайки, че този продукт ще бъде изхвърлен по 
правилния начин, можете да помогнете за 
предотвратяване на възможно отрицателно въздействие 
върху околната среда и здравето на хората. За 
допълнителна информация, моля, обърнете се към своя 
доставчик или местните компетентни органи.



Адрес за всички държави:

Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Нидерландия

тел.: +31 512 33 55 24
факс: +31 512 33 55 54

имейл: export@biddle.nl
уеб: www.biddle.info
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Авторско прави и търговски марки

Цялата информация и чертежи, използвани в това ръководство, са собственост на Biddle и не могат да 
бъдат използвани (за цели различни от фактическото използване на на устройството), фотокопирани, 
дублирани, превеждани и/или представяни на вниманието на трети лица без получаване на предварителното 
писмено съгласие на Biddle.

Наименованието Biddle е регистрирана търговска марка.

Гаранция и отговорност

За информация относно условията за продажба и доставка, разгледайте общите условия на Biddle. 

Във никакви случаи и при никакви обстоятелства Biddle не поема отговорност за последващи загуби.

Отговорност относно съдържанието на това ръководство

Независимо от това колко внимателно сме се отнесли към гарантиране верността и, където е необходимо, 
целостта на описанието на съответните части, Biddle не поема отговорност за повреди, възникнали в 
резултат на неточности и/или липси в настоящото ръководство.

Ако откриете грешки или двусмислености в това ръководство, ще сме ви благодарни, ако ни уведомите за 
тях: това ще ни помогне да подобряваме непрекъснато документацията.

Biddle си запазва правото да променя спецификациите, упоменати в това ръководство.

За допълнителна информация

Ако имате някакви коментари или въпроси относно определени теми, свързани с този продукт, моля, не се 
колебайте да се свържете с Biddle.
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