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 1.  .  Úvod

1.1 O této příručce

Tato příručka popisuje postup instalace, provozu a údržby 
modelu komfortní vzduchové opony CITY, CYQ, CYV. 
Příručka dále poskytuje pokyny a informace týkající se 
servisních úkonů.

1.2 Jak číst tuto příručku

1.2.1 Jen pro CYQ a CYV:

Tato příručka obsahuje odkazy na příručky pro komponenty 
Daikin (venkovní jednotka, vnitřní jednotka, ovládací panel 
atd.).

1.2.2 Okrajové symboly použité v příručce

V této příručce jsou použity následující symboly:

Poznámka:n Upoutá vaši pozornost na důležitou část v textu.

Upozornění:c Jestliže tento postup nebo akci neprovedete správně, 
můžete poškodit jednotku.

Přísně dodržujte pokyny.

Varování:w Jestliže tento postup nebo akci neprovedete 
správně, můžete poškodit jednotku nebo si 
způsobit poranění.

Přísně dodržujte pokyny.
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Nebezpečí:d Toto označuje akce, které nejsou povoleny.

Ignorování tohoto varování může vést k 
vážným škodám nebo nehodám, kdy může 
dojít i k poranění osob.

1.2.3 Piktogramy použité na jednotce a v příručce

Následující piktogramy indikují možné riziko nebo nebezpečí. 
Stejné piktogramy jsou také na jednotce.

Piktogramy

1.2.4 Příbuzná dokumentace

Kromě této příručky se s jednotkou dodává také následující 
dokument:

• Schéma zapojení pro instalaci a servis 

1.3 O jednotce

1.3.1 Použití

Účelem komfortní vzduchové opony je rozdělení klimatu mezi 
dvěma místnostmi a dále ohřev a filtrace vzduchu (třída filtru 
EN779-G2). Jednotka je namontována nad dveřmi v celé jejich 
šířce.

PIKTOGRAM POPIS

w Vstupujete do oblasti s komponentami pod napětím.

Přístup povolen jen pro kvalifikovaný personál.

Buďte opatrní.

w Tento povrch nebo díl mohou být horké. Při dotyku existuje riziko popá-
lení.
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-5
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Volně zavěšený model je určen pro volnou, viditelnou montáž 
nad dveřmi.

Zapuštěný model je určen k integraci do falešného stropu 
nebo do stropního profilu, kdy vstupní otvor je umístěn v 
určité vzdálenosti od jednotky.

Kazetový model je určen k montáži nad falešným stropem, kdy 
vstupní otvor je poblíž jednotky a k jednotce samotné je 
snadný přístup. 

CYQ a CYV

Vzduchová opona CYQ/CYV je připojena k přímému 
expanznímu systému Daikin. Vzduch proudící z jednotky je 
ohříván chladicím médiem. Vzduchová opona je řízena a 
provozována částečně systémem Daikin a částečně systémem 
Biddle.

Systém má řadu omezení:

• Jednotka je vhodná jen pro přímé expanzní systémy Daikin.

• Jednotka není vhodná pro chlazení.

• Systém Daikin musí být po celou dobu aktivní.

Další verze a zamýšlené použití.

Na požádání je možné dodat verze pro další způsoby použití.
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Varování:w Jiné než výše popsané způsoby použití nejsou 
považovány za zamýšlené použití. Biddle 
nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo 
poranění v důsledků jiných způsobů použití, 
než je zamýšlené použití. Zamýšlené použití 
zahrnuje také dodržování a splnění pokynů v 
této příručce.

1.3.2 Funkce

Vzduchová opona vyfukuje proud teplého vzduchu přímo dolů, 
čímž dosahuje těchto efektů:

• Výměna vzduchu mezi dvěma místnostmi z důvodu rozdílů 
teplot (konvekce) je zastavena.

• Studený vzduch proudící po podlaze při průvanu se ohřívá.

1.3.3 Označení typu

V tabulce dole je uveden přehled dostupných modelů 
komfortní vzduchové opony a odpovídající označení typů. 
Kombinovaná označení typů určují kód typu, například: CITY 
S-100-W-F.

Některé části příručky se týkají pouze určitých modelů, které 
budou označeny pomocí příslušného označení typu, například:

• CITY S: Modely s kapacitou S

• CITY 100: Modely s šířkou výstupu 100

• CITY W: Vodou ohřívané modely

• CITY E: Elektricky vytápěné modely

• CITY F: Volně zavěšené modely

Poznámka:n Jako obecný příklad je v této příručce pro ilustraci 
uváděn následující typ jednotky: CITY M-150-W-F. 
Vzhled vaší jednotky se může lišit, ale funkce je 
stejná, pokud není uvedeno jinake.

Vysvětlení typového kódu

TYPOVÝ KÓD DÍLU OZNAČENÍ VÝZNAM 

Produktová série CITY, CYQ, CYV Obecné označení série
CYV Pro připojení k systému Daikin VRV (‘multi’)
CYQ Pro připojení k systému Daikin ERQ (‘pair’)
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-7
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1.3.4 Typový štítek

Typový štítek je na levé straně jednotky. 

Tato příručka odkazuje na následující data na typovém štítku:

• Type: Kompletní typový kód jednotky.

• M: Hmotnost jednotky.

• Medium: Topné médium.

• Capacity index: Kapacitní index Daikin.

• P max: Maximální povolený pracovní tlak obvodu horké 
vody (při110 °C).

• U, Imax, Pmotor a Pheating: Maximální zatížení elektrického 
systému jednotkou.

1.3.5 Oblasti použití

Komfortní vzduchová opona slouží především  v komerčních 
prostorách s okolní teplotou do  40 °C. Je nutné dodržet 
následující limity:

Limity použití

Kapacita S, M nebo L Malý, střední nebo velký rozsah
Výstupní šířka 100, 150, 200 nebo 250 Výstupní šířka v cm
Topení W Vodní ohřev

E Elektrický ohřev
A Bez topení
DK Topení pomocí přímého expanzního systému Daikin

Způsob montáže F Volně zavěšený model
R Zapuštěný model
C Kazetový model

Barva (jen CYQ a CYV) B Bílá
S Hliníková
X Nestandardní barva

Ovládací panel (jen 
CYQ a CYV)

C Součástí je řídicí jednotka s touch padem
N Není zahrnuta (je-li v rámci jedné instalace připojeno něko-

lik jednotek)

TYPOVÝ KÓD DÍLU OZNAČENÍ VÝZNAM 

Okolní teplota 5 °C až 40 °C
Systémové napětí viz typový štítek
Napájení viz typový štítek
cs-8
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Varování:w Vzduchová opona se nesmí používat v 
potenciálně explozivní atmosféře, ve vlhkém 
prostředí, venku nebo ve velmi prašném nebo 
agresivním vzduchu. 

Biddle nepřebírá žádnou odpovědnost za 
škody nebo poranění v důsledku použití za 
těchto situací.

1.3.6 Prohlášení CE

Jednotka splňuje všechny příslušné normy CE. Celé prohlášení 
o shodě CE najdete zde: www.biddle.info.

Produkt třídy A

Poznámka:n Jen CYV:  Toto je produkt třídy A. V domácím 
prostředí může tento produkt způsobovat rádiové 
rušení a v takovém případě může být nutné, aby 
uživatel přijal odpovídající opatření.

1.3.7 Modifikace a změny

Na jednotce není bez povolení společnosti Biddle povoleno 
provádět žádné modifikace nebo změny, které by mohly 
ovlivnit její bezpečnost. Změny nebo modifikace anulují 
platnost prohlášení CE.

1.3.8 Komponenty a příslušenství

Následující prvky jsou k dispozici jako volitelné příslušenství:

• Ovládací panel (pro ovládání až 10 jednotek) (CITY, 
standardně s CYV, ne s CYQ)

• Ovládací kabel Biddle s různou délkou

• Řídicí jednotka výstupní teploty  (jen CITY W)

• Dveřní kontaktní spínač

• Sada držáků na stěnu

Maximální výstupní teplota 50 °C
Topné médium CITY W voda s max. 20% glykolu
Maximální pracovní tlak a teplota CITY W 6 barů při 110 °C
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-9
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Poznámka:n Jednotku je možné ovládat i bez ovládacího panelu.

Jen pro CYQ a CYV: Komponenty Daikin

Pro instalaci jsou nutné tyto komponenty Daikin:

• Venkovní jednotka

• Volitelné: Jedna nebo více vnitřních jednotek

• Ovládací panel Daikin (volitelný pro CYV)

• Spojovací materiál, například chladicí linie, vodiče atd.: Viz 
montážní příručku pro venkovní jednotku.

Upozornění:c Řídicí systém a kapacitní index venkovní jednotky 
Daikin musí odpovídat těmto prvkům v rámci 
vzduchové opony Biddle.

1.4 Bezpečnostní pokyny

1.4.1 Provoz

Varování:w Nepokládejte žádné předměty na vstupy a 
výstupy.

Varování:w Neblokujte vstupy a výstupy. 

Varování:w Horní plocha jednotky je za provozu horká. 

Upozornění:c Ve výjimečných případech může z jednotky vytékat 
voda. Z tohoto důvodu nepokládejte nic pod 
jednotku, aby nedošlo k poškození.

1.4.2 Montáž, údržba a servis

Nebezpečí:d Jednotku může otevřít pouze kvalifikovaný 
technický personál.
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Varování:w Před otevřením jednotky proveďte následující 
úkony:

1. Vypněte jednotku pomocí ovládacího panelu.

2. Počkejte, až se zastaví ventilátory.

3. Nechte jednotku vychladnout. 

Upozornění:c Tepelný výměník a/nebo topné prvky mohou být 
velmi horké. Kromě toho se mohou ventilátory ještě 
chvíli otáčet.

4. Pro modely určené k připojení na přímý expanzní 
systém Daikin:  
Vypněte systém Daikin a odpojte napájení z venkovní 
jednotky Daikin.

5. Odpojte napájení (vytáhněte zástrčku z napájení nebo 
přepněte izolační přepínač do polohy VYP).

6. Pro vodou ohřívané modely: 
Zavřete přívod ústředního topení (je-li to možné).

Upozornění:c Pro CYQ a CYV: Jestliže systém pracuje v 
odmrazovacím režimu nebo byl nedávno v provozu, 
v ovládacím panelu může být voda.

Varování:w Žebra tepelného výměníku jsou ostrá.
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-11
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 2.  .  Instalace

2.1 Bezpečnostní pokyny

Varování:w Instalační práce na jednotce může provádět 
pouze kvalifikovaný technický personál.

Varování:w Než začnete: přečtěte si bezpečnostní 
pokyny.

Viz též:
1.4 "Bezpečnostní pokyny" na straně 10

2.2 Kontrola dodávky

• Zkontrolujte jednotku a správnost obsahu balení. Případné 
škody vzniklé při přepravě ihned nahlaste řidiči nebo 
dodavateli.

• Zkontrolujte, zda byly dodány všechny komponenty a 
doprovodné díly. Případné závady ihned nahlaste dodavateli.

2.3 Obecný způsob práce

2.3.1 Pořadí operací

Biddle doporučuje následující postup práce pro instalaci 
jednotky Komfortní vzduchová opona:

1. Pozastavte jednotku.

2. Pro vodou ohřívané modely:  
Připojte jednotku k systému ústředního topení.

Pro modely určené k připojení na přímý expanzní 
systém Daikin: 
Nainstalujte komponenty Daikin podle postupů v 
příslušných instalačních příručkách.

- Venkovní jednotka;
- Je-li nainstalována ve vašem systému: Vnitřní jednotky;
cs-12
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- Ovládací panel.

3. Připojte jednotku k napájení.

4. Nainstalujte ovládací panel a (všechny volitelné) přípojky k 
externím ovládacím prvkům.

5. Sestavte jednotku.

6. Pro modely určené k připojení na přímý expanzní 
systém Daikin: 
Připojte jednotku vzduchové opony k systému Daikin. 

7. Zapněte napájení a zkontrolujte práci jednotky.

Obecné pokyny

Některé pokyny v této části se týkají pouze určitých modelů. 
V takovém případě bude tento fakt uveden. Není-li zmíněn 
žádný konkrétní model, popis se týká všech modelů.

Poznámka:n Nezapomeňte provést všechny instalační operace 
pro vaši jednotku.

Pokud si nejste jisti, jakého modelu a typu je vaše 
jednotka, zkontrolujte typový štítek a podívejte se 
do příručky.

Poznámka:n Při instalaci chraňte jednotku před poškozením a 
vniknutím prachu, cementu atd. Jako ochranu můžete 
použít například obal jednotky.

Viz též:
2.4 "Připevnění jednotky" na straně 14
2.5 "Připojení jednotky k systému ústředního topení" na 

straně 16
2.6 "Připojení jednotky k systému Daikin (CYQ a CYV)" na 

straně 17
2.7 "Připojení jednotky k napájení" na straně 20
2.8 "Instalace ovládacího panelu a externích ovládacích prvků 

(CITY a CYV)" na straně 22
2.9 "Řídící systém bez řídicí jednotky s touch padem (CITY a 

CYV)" na straně 27
2.10 "Dokončení jednotky" na straně 29
2.11 "Zapnutí a kontrola funkce" na straně 33
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-13
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2.4 Připevnění jednotky

2.4.1 Určení místa pro jednotku

Nebezpečí:d Neinstalujte jednotku do vertikální polohy.

• Dbejte, aby konstrukce, kam má být jednotka zavěšena, 
byla schopna unést hmotnost jednotky. Hmotnost je 
uvedena na typovém štítku. 

• Povšimněte si následujících rozměrů: 

- Jednotka musí být nejméně tak široká jako dveřní vstup 
(rozměr b).

- Umístěte jednotku co nejblíže ke dveřím.
- Maximální montážní výška jednotky (rozměr h, měřeno 

od podlahy k výstupní mřížce) závisí na typu jednotky. 

Instalační výška jednotky

Varování:w Minimální montážní výška (rozměr h) je 1,8 
m.

Varování:w Horní část jednotky může být horká. 
Namontujte jednotku s minimální vzdáleností 
25 mm od stropu (rozměr x).

Viz též:
1.3.4 "Typový štítek" na straně 8

TYP MAXIMÁLNÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA

CITY S 2,3 m
CITY M 2,5 m
CITY L 3,0 m
Tyto výšky jsou platné pouze za normálních okolností. V 
případě pochybností požádejte firmu Biddle o radu ohled-
ně správné výšky.
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2.4.2 Upevnění závěsných držáků

1. Připevněte čtyři tyče se závitem M8 podle rozměrů v 
tabulce. Dbejte, aby tyče se závitem byly kolmé.

Poznámka:n Jednotky typu CITY 250 mají tři závěsné držáky. 
Připevněte šest tyčí se závitem pro daný typ.

2. Na každou tyč se závitem namontujte pojistnou matici 1.

3. Na tyče se závitem namontujte závěsné držáky 2 a 
matice 3.

4. Dbejte, aby závěsné držáky byly zavěšeny horizontálně a 
aby byly lícovaly.

5. Zajistěte každý závěsný držák utažením pojistných 
matic 1.

Rozměry pro závěsnou jednotku

2.4.3 Zavěšení a zajištění jednotky

1. Zvedněte jednotku a zavěste ji na závěsné držáky.

Upozornění:c V závislosti na hmotnosti uvedené na typovém štítku 
buď použijte zvedací zařízení nebo jednotku 
zvedněte ve 2 lidech.

VELI-
KOST TYP ROZMĚRY

a všechny modely podle potřeby
b CITY S 119 mm

CITY M 119 mm
CITY L 200 mm

c všechny modely 200 mm
d CITY 100 500 mm

CITY  150 1000 mm
CITY  200 1500 mm
CITY  250 (šest tyčí se zá-
vitem)

2 x 1000 mm
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-15
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2. Na každý závěsný držák namontujte pojistnou desku 3. 

Varování:w Pokud zavěšení nezajistíte, jednotka může 
spadnout. 

3. Zkontrolujte pevné zavěšení jednotky:

- Zkuste jednotku vytlačit ze závěsů.
- Třeste jednotkou po dobu několika sekund.

Varování:w Zajistěte, aby v případě pádu jednotky 
nehrozilo žádné nebezpečí.

2.5 Připojení jednotky k systému ústředního topení

2.5.1 Zvláštní upozornění

Upozornění:c Přívodní a zpětné potrubí systému ústředního 
vytápění musí být připojeny na správné odpovídající 
přípojky 1. Směry jsou vyznačeny na jednotce 
pomocí šipek.

• Maximální povolený provozní tlak obvodu horké vody je 
uveden na typovém štítku. Je založen na teplotě vody 
110°C.

Upozornění:c Biddle doporučuje zařadit do každé trubky ventil.

• Vypouštěcí ventil 2 tepelného výměníku je vlevo nahoře 
na jednotce.

2.5.2 Ochrana před mrazem

Jestliže instalujete jednotku do míst, kde hrozí mráz, dbejte 
následujících upozornění:

• Zajistěte konstantní cirkulaci vody se správnou teplotou;

• Jestliže jednotka není v zimním období v provozu, přidejte 
do vody až 20% glykolu;

• Popřípadě vypusťte systém a jednotku.
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2.5.3 Připojení jednotky

1. Připojte jednotku k systému ústředního vytápění.

2. Odvětrejte tepelný výměník.

3. Zkontrolujte, zda spoje těsní.

2.5.4 Připojení řídicí jednotky teploty na výstupu 
(příslušenství)

Jednotka může být vybavena volitelným řízením výstupní 
teploty.

1. Odstraňte kontrolní panel.

2. Připojte ventil 1 k jednotce.

3. Namontujte do jednotky kapilární snímač 2.

4. Připevněte snímač k topnému prvku pomocí přiložených 
spon.

5. Namontujte zpět kontrolní panel.

6. Nastavte výstupní teplotu vzduchu na 35°C.

2.6 Připojení jednotky k systému Daikin (CYQ a CYV)

2.6.1 Podmínky pro připojení k systému Daikin

• Systém Daikin musí být aktivní vždy, když je aktivní 
vzduchová opona Biddle.

• Řídicí systém musí být připojen k systému Daikin. Ke 
vzduchové oponě Biddle může být připojený také ovládací 
panel Daikin.
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Varování:w Jednotky typu CYV mohou být připojeny 
pouze k systému Daikin VRV.

Jednotky typu CYQ mohou být připojeny 
pouze k systému Daikin ERQ. 

Tyto jednotky nelze zaměňovat.

2.6.2 Připojení řídicího systému

Všechny modely

Upozornění:c Použijte kabel s průřezem nejméně 0,75 mm².

Modely s šířkou výstupu 150, 200 nebo 250

1. Připojte řízení systému ke svorce X84 v horní části 
vzduchové opony:

- Připojte řídicí kabel venkovní jednotky ke svorce F1/F2.
- Je-li součástí jednotky: Připojte ovládací panel Daikin 

ke svorce P1/P2.

2. Instalujte stínění kabelu (je součástí dodávky) ke svorce.

Modely s šířkou výstupu 100

1. Sejměte kryt skříně na straně jednotky.

2. Volitelné: Odstraňte skříň z jednotky:

- Odstraňte držák z jednotky a skříně: 
- Namontujte skříň do vhodného místa na stěnu.

Poznámka:n Neodpojujte vodiče mezi skříní a jednotkou.
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3. Položte řídicí kabely do skříně s využitím volných 
kabelových ucpávek 3.

4. Připojte řídicí jednotku systému k volnému bloku 
svorek 4.

- Připojte řídicí kabel venkovní jednotky ke svorce F1/F2.
- Je-li součástí jednotky: Připojte ovládací panel Daikin 

ke svorce P1/P2.

5. Utáhněte kabelové ucpávky.

2.6.3 Připojení chladicího média

• Proveďte instalaci linií podle instalační příručky venkovní 
jednotky Daikin.

• Připájejte linie k potrubí tak, aby vyčnívaly na horní straně 
jednotky.

2.6.4 Nastavení na ovládacím panelu Daikin

Na ovládacím panelu Daikin je možné nastavit lokální 
nastavení, jak je popsáno v příslušné instalační příručce.

Jednotky popsané v této příručce mají několik dalších 
možností nastavení:

ČÍSLO RE-
ŽIMU

PRVNÍ ČÍSLO 
KÓDU POPIS NASTAVENÍ

DRUHÉ ČÍSLO KÓDU

01 02 03 04

(22) 3 Funkce vzduchové 
opony, když netopí

bez topení 
(standardní 
nastavení)

bez topení v klidovém 
stavu (jestli-
že 23-8 je na-
staveno na 
01)

--

(23) 8 Funkce vzduchové 
opony v režimu 
odmrazování

v klidovém 
stavu

bez topení
(standardní 
nastavení)

bez topení --
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2.7 Připojení jednotky k napájení

2.7.1 Všechny modely

Varování:w Nezapínejte jednotku pomocí napájení. 
Použijte ovládací panel.

Varování:w Jednotka musí být uzemněna (ukostřena).

Varování:w Připojte jednotku v souladu s platnými 
místními požadavky.

2.7.2 Hodnoty pojistek

Varování:w Každá jednotka musí být samostatně jištěna v 
souladu s níže uvedenou tabulkou.

Hodnoty pojistek

Poznámka:n Více jednotek může být zajištěno společnou 
pojistkou, jen pokud je jejich celková proudová 
spotřeba menší než 10 A.

Viz též:
1.3.4 "Typový štítek" na straně 8

MAXIMÁLNÍ HODNOTY 
PROUDU NA TYPOVÉM 
ŠTÍTKU L1, L2 NEBO L3

MAXIMÁLNÍ HODNOTA PO-
JISTKY A

<= 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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2.7.3 CITY W/A, CYQ a CYV

• Zajistěte, aby uzemněný (ukostřený) bod byl k dispozici 
nejvýše 1,5 m od levé strany jednotky.

• Připojte jednotku k napájení pomocí 3žilového kabelu (není 
součástí dodávky). Data maximálního zatížení jsou uvedena 
na typovém štítku.

• Musí být možné přerušit napájení jednotky. Můžete použít 
buď napájecí kabel se zásuvkou nebo izolační spínač.

2.7.4 CITY-E

Nebezpečí:d Pokud nemáte kvalifikaci pro práci s 
třífázovým proudem, nepřipojujte žádné 
přípojky.

• Připojte jednotku k napájení pomocí 5žilového kabelu (není 
součástí dodávky). Data maximálního zatížení jsou uvedena 
na typovém štítku.

• Mezi jednotku a napájení je nutné zapojit izolační spínač 
(není součástí dodávky). Tento spínač musí:

- mít všechny póly, 
- mít minimální vůli kontaktu 3 mm,
- být umístěn maximálně 4 m od levé strany jednotky.

2.7.5 Připojení jednotky (CITY E)

Varování:w Zkontrolujte, zda napájení, se kterým 
pracujete, je vypnuté.

1. Namontujte izolační spínač a připojte jej k napájení. 

2. Odstraňte kontrolní panel 1:

- Odstraňte šrouby na přední straně kontrolního panelu.
- Vytáhněte panel trochu dopředu a odstraňte jej.

Upozornění:c Poté, co panel povytáhnete dopředu, se celý uvolní: 
Dávejte pozor, aby vám neupadl.
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3. Připevněte kabelovou ucpávku 2 k jednotce. 

4. Protáhněte napájecí kabel kabelovou ucpávkou.

5. Připojte kabel ke svorce 3 v jednotce podle schématu 
zapojení.

6. Namontujte zpět kontrolní panel a utáhněte šrouby.

Varování:w Zajistěte kontrolní panel pomocí přírubových 
šroubů s frézovanými hranami: Ty jsou nutné 
pro připojení kostry.

7. Připojte napájecí kabel k izolačnímu spínači.

Upozornění:c Zatím nezapínejte napájení.

2.8 Instalace ovládacího panelu a externích ovládacích prvků (CITY a 
CYV)

2.8.1 Detaily na ovládacím panelu

Umístění

• Ovládací panel můžete umístit buď na stěnu, nebo na 
standardní zdířku.
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Kabeláž

Poznámka:n Aby nedocházelo k závadám, vezměte v potaz 
následující:

- Ovládací kabel mezi ovládacím panelem a (první) 
připojenou jednotkou nesmí být delší než  50 m.

- Umístěte ovládací kabely mimo dosah 
elektromagnetických polí a zdrojů rušení, například 
vysokonapěťových kabelů a startérů zářivek.

- Vytáhněte ovládací kabely ven nebo je pečlivě 
smotejte.

- Neodstraňujte záslepky, není-li uvedeno jinak.

Poznámka:n Používejte pouze ovládací kabely od společnosti 
Biddle. Standardní modulární telefonní kabel není 
vhodný.

Více jednotek ovládaných z jednoho ovládacího panelu

• K jednomu ovládacímu panelu je možné připojit až 10 
jednotek. Za tím účelem musí být jednotky propojeny.

• Celková délka ovládacích kabelů nesmí překročit 100 m.

2.8.2 Instalace řídicí jednotky s touch padem

1. Otevřete spínač.

2. Protáhněte kabel otvorem v zadním panelu.

3. Připevněte zadní panel na stěnu.

4. Zajistěte kabel pomocí přiložené odlehčovací spony.

Poznámka:n Kabel musí vystupovat asi 9 cm z odlehčovací spony.

5. Připojte konektor ovládacího kabelu na desku s tištěnými 
spoji.

6. Umístěte přední panel na zadní desku.
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2.8.3 Připojení ovládacího panelu k jednotce

Přípojky ovládacího panelu G a E jsou na desce s konektory 
3 v horní části jednotky. Obě zásuvky jsou stejné. Jedna ze 
zásuvek má záslepku.

1. Připojte ovládací kabel k volně svorce G nebo E.

Poznámka:n Neodstraňujte záslepku z další zdířky, aby 
nedocházelo k chybám.

Poznámka:n Ponechejte přibližně  30 cm volné délky kabelu: Při 
provádění servisu jednotky bude potřeba vyjmout 
elektroniku ven.

Více jednotek ovládaných z jednoho ovládacího panelu

1. Pro každou jednotku, kterou chcete připojit, odstraňte 
jednu záslepku ze zdířky G nebo E.

2. Propojte jednotky: Připojte ovládací kabely ke svorkám G a 
E.

Poznámka:n Neodstraňujte záslepku z poslední jednotky, aby 
nedocházelo k chybám.

2.8.4 Připojení externích ovládacích prvků (doplněk) 

Deska s konektory na horní straně jednotky má tři vstupy 
(X72) pro připojení externích ovládacích prvků. Vstupy je 
možné použít ke změně režimu provozu jednotky bez zásahu 
uživatele. Vstupy lze použít pro připojení například hodin, 
kontaktního termostatu nebo relé řízené GBS.

1.  Připojte kabel pro externí ovládací prvky (pokud jsou 
použity) ke svorkám na desce s konektory.

Upozornění:c Vstup je navržen pro ovládací prvky s možnými 
volnými kontakty. Biddle doporučuje používat 
komponenty s pozlacenými kontakty a s nízkým 
odporem. Nejlépe menším než 20 mΩ, aby bylo 
možné spínat proudem 1 mA při napětí 5 V ss.
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2.8.5 Funkce vstupů

Funkce řídicí komponenty závisí na svorkách, kam je 
komponenta připojena, a na nastavení rozhraní. V tabulce dole 
jsou pro každou řídicí funkci uvedeny svorky, kam je potřeba 
řídicí komponentu připojit, včetně způsobu nastavení rozhraní.

Nastavení rozhraní se týká rozsahu řídicí komponenty:

• Lokální: Řídicí komponenta je aktivní v jednotce, kam je 
komponenta připojena.

• Globální: Řídicí komponenta není aktivní pouze v 
jednotce, kam je komponenta připojena, ale také v dalších 
jednotkách připojených ke stejné řídicí jednotce s touch 
padem.

Rozsah je standardně nastaven jako lokální. Aby bylo možné 
nastavit řídicí rozsah na globální, je potřeba přemístit 
přeponku na rozhraní (blok X64). Kterou přeponku, to závisí 
na řídicí funkci (viz tabulku níže). Umístěte vyjmutou přeponku 
do dostupných rezervních pozic (X65).

Rozhraní se nachází uvnitř jednotky a je přístupné po 
odstranění kontrolního panelu.

Upozornění:c Pro CITY:
Přeponka je standardně umístěna mezi svorkami T a 
G. Tato přeponka musí být odstraněna v případě, že 
připojujete řídicí komponentu ke svorce T a G. 
Jestliže neprovádíte instalaci řídicí komponenty, 
přeponka musí zůstat na místě: Jednotka nebude bez 
přeponky fungovat.

Upozornění:c Pro CYV:
Jednotky CYV jsou vybaveny spouštěcím relé, které 
je řízeno systémem Daikin. Toto relé ke připojeno 
ke svorkám T a G bloku X72. Jestliže je aktivní 
systém Daikin, jednotku je možné pouze zapnout a 
vypnout. Jestliže systém Daikin není aktivní, jednotka 
je vypnutá.

Bez ohledu na systém Daikin můžete jednotku 
zapnout a vypnout externě. V takovém případě 
vložte přeponku nebo řídicí komponentu mezi 
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svorky T a G nebo paralelně ke standardnímu 
zapojení.

Kontakty svorek bloku X72 mají funkci, pouze pokud 
je zapínací kontakt uzavřen systémem Daikin.

Funkce vstupů

Poznámka:n Funkce, které používají svorky P a G, jsou k dispozici 
pouze od verze rozhraní V4.0 Rev.06 (IC10). 
Globální rozsah pro svorky P a G je možné nastavit 
pouze z řídicí jednotky s touch padem od verze V2.1 
Rev.02 a rozhraní od verze V4.0 Rev.07 (IC10). 
Standardní nastavení přeponek v bloku X64 je 
ukázáno na protějším obrázku.

FUNKCE ROZSAH SVORKA FUNKCE

LOKÁLNÍ GLOBÁLNÍ KONTAKT UZAVŘENÝ KONTAKT OTEVŘENÝ

Zapnutí a 
vypnutí 
jednotky

Žádné na-
stavení ne-
ní nezbyt-
né

Odstraňte 
přeponku 6 
z bloku 64 
na rozhraní.

T a G Jednotka je v režimu stand-
by. Jednotku je možné za-
pnout a vypnout pomocí ří-
dicí jednotky s touch pa-
dem.

Jednotka je vypnutá a není 
možné ji pomocí řídicí jed-
notky s touch padem za-
pnout nebo vypnout.

Změňte 
nastavení.

Žádné na-
stavení ne-
ní nezbyt-
né

Odstraňte 
přeponku 5 
z bloku 64 
na rozhraní.

D a G Jednotka pracuje na úrovni 
o 1 vyšší, než jakou indikuje 
řídicí jednotka s touch pa-
dem. U modelu CITY E se 
zvýší také elektrické vytápě-
ní.

Jednotka pracuje tak, jak in-
dikuje řídicí jednotka s 
touch padem.

P a G Jednotka pracuje na nejvyš-
ší úrovni. U modelu CITY E 
se elektrické vytápění ne-
zvýší.

Jednotka pracuje tak, jak in-
dikuje řídicí jednotka s 
touch padem.

D, P a G Jednotka pracuje na nejvyš-
ší úrovni. U modelu CITY E 
se elektrické vytápění rov-
něž přepne na nejvyšší úro-
veň.

Jednotka pracuje tak, jak in-
dikuje řídicí jednotka s 
touch padem.

Upozornění: Jestliže se elektrické vytápění nikdy nemá zároveň 
přepnout, přeponka 4 musí být odstraněna. Toto nastavení má pouze 
lokální funkci a proto je potřeba je nastavit pro každou jednotku, kde 
se tato funkce vyžaduje.
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2.8.6 Výstup jednotky (CYV)

Jednotky CYV jsou vybaveny dalším výstupem X83 v jednotce. 
Při zapnuté jednotce je kontakt do tohoto výstupu odpojený. 

Tento výstup je možné použít například pro funkční signál.

2.8.7 Inicializace řídicí jednotky s touch padem

Aby řídicí jednotka s touch padem dostala informaci, kolik 
jednotek je připojeno, je potřeba ji inicializovat. Inicializaci je 
nutné provést v následujících situacích:

• Před uvedením jednotky do provozu.

• Po připojení dalších jednotek k řídicí jednotce s touch 
padem.

• Za účelem kontroly řídicího kabelu.

1. Stiskněte současně tlačítko :, ] a [.

2. Počkejte 10 sekund. LED diody tlačítek ] a [ začnou 
blikat.

3. Počkejte 2 minuty. LED dioda tlačítka : začne blikat. 
Počet bliknutí LED odpovídá počtu jednotek připojených k 
řídicí jednotce s touch padem.

Jednotka je nyní připravena k použití.

2.9 Řídící systém bez řídicí jednotky s touch padem (CITY a CYV)

Jednotka může být ovládána pomocí různých řídicích 
komponent, jako je například relé řízené GBS, pokojový 
termostat, časovač nebo dveřní kontaktní spínač. Standardní 
řídicí jednotka Biddle s touch padem pak není nezbytná. 

U následujících jednotek není možné nastavit topný výkon 
nezávisle na otáčkách ventilátoru:

• CITY-E

• CYV

Jestliže je přesto požadováno samostatné řízení topného 
výkonu, doporučujeme použít řídicí jednotku výkonu (např.: 
Kimsafe).
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2.9.1 Změna rozhraní

Má-li se jednotka upravit pro provoz bez použití řídicí jednotky 
s touch padem, je nutné pozměnit rozhraní. To se provede 
odstraněním přeponek 1 a 2 z bloku X64 na rozhraní.

1. Vypněte napájení.

2. Otevřete jednotku (viz též návod k obsluze jednotky).

3. Přemístěte přeponky 1 a 2 do rezervních pozic (X65)

4. Zavřete jednotku.

2.9.2 Připojení řídicích komponent

Upozornění:c Řídicí komponenty musí být připojeny k bloku X72 
na desce s konektory na vnější straně jednotky.

Upozornění:c Řídicí komponenty musí být spínány potenciálními 
volnými kontakty. Biddle doporučuje používat 
komponenty s pozlacenými kontakty a s nízkým 
odporem. Nejlépe menším než 20 mΩ, aby bylo 
možné spínat proudem 1 mA při napětí 5 V ss.

Řídicí komponenty mohou aktivovat čtyři funkce:

• Vypnutí jednotky (VYP)

• Zapnutí jednotky na nízké otáčky (1)

• Zapnutí jednotky na střední otáčky (2)

• Zapnutí jednotky na vysoké otáčky (3)

Funkce se aktivuje, když řídicí komponenta vytvoří kontakt 
mezi připojenými svorkami podle obrázku. Podle pokynů dole 
je možné vytvořit jednu nebo více funkcí:
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1. Vyberte řídicí funkci.

2. Připojte řídicí komponentu na odpovídající svorky P, D, T 
nebo G bloku X72. Použijte schéma zapojení uvedené zde 
vedle.

3. Zopakujte kroky 1 a 2 pro každou další komponentu.

4. Připojte jednotku k napájení. Řídicí systém je nyní připraven 
k použití.

Jestliže chcete připojit několik jednotek (max. 10) k 1 řídicí 
komponente, vodiče mezi svorkami musí být zapojeny mezi 
jednotkami.

2.10 Dokončení jednotky

2.10.1 Dokončení volně zavěšených modelů

Montáž vstupních mřížek

1. Namontuje vstupní mřížky k jednotce:

- Zahákněte mřížky na horní část jednotky.
- Zadní část každé mřížky má výběžek. Namontuje 

mřížku s tímto výběžkem do pravoúhlého otvoru.

2.10.2 Dokončení zapuštěných modelů

Obecné pokyny

Poznámka:n Zajistěte přístupnost jednotky pro účely údržby a 
oprav, například pomocí kontrolních dvířek.

Nastavení výstupního průduchu

Jestliže instalujete dvě nebo více jednotek vedle sebe, musíte 
nastavit výstupní průduch tak, aby si okraje navzájem 
nepřekážely.

1. Odstraňte koncový kus s okrajem 1.
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2. Namontuje koncový kus bez okraje 2.

Instalace výstupního průduchu

1. Vytvořte ve stropu otvor pro výstup (rozměry jsou 
uvedeny v tabulce).

2. Připevněte k jednotce dvě úhlové sekce 3 pomocí šroubů 
do plechu, podél okrajů výstupního otvoru.

3. Posuňte výstupní průduch 4 do výstupního otvoru 
jednotky tak, aby bylo dosaženo požadované výšky.

4. Pomocí šroubů do plechu připevněte výstupní průduch k 
úhlovým sekcím 3.

Rozměry otvoru výstupní sekce

Instalace vzduchové komory mřížky ve vstupní části

1. Vytvořte ve falešném stropu otvor pro vstupní část (viz 
tabulku).

2. Odstraňte mřížku z rámu:

- Zatlačte dva čepy 1 v mřížce k sobě a vyklopte mřížku 
ven.

- Zatlačte dva čepy v pozici 2 směrem k sobě a vyjměte 
mřížku.

3. Namontujte vzduchovou komoru mřížky do rámu vstupní 
mřížky.

VELIKOST TYP ROZMĚRY

a CITY S-R 102 mm
CITY M-R 102 mm
CITY L-R 133,5 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm
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4. Vložte mřížku zpět do rámu.

Poznámka:n Vzduchová komora mřížky se může namontovat do 
vstupní mřížky na přívodu.

5. Připevněte dokončovací proužky okrajů k rámu.

6. Zavěste vstupní část. K tomu použijte dodaná šroubová 
oka nebo čtyři tyče se závitem M6.

Rozměry otvoru vstupní sekce

Připojení vzduchové komory jednotky a vzduchové 
komory mřížky

1. Připojte vzduchovou komoru jednotky ke vzduchové 
komoře mřížky pomocí pružných trubek. K připevnění 
trubek použijte spony na hadice.

Průměr trubky vzduchové komory

VELI-
KOST TYP ROZMĚRY

a CITY S-R 268 mm
CITY M-R 268 mm
CITY L-R 368 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm

TYP PRŮMĚR TRUBKY

CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY L-R 250 mm
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2.10.3 Dokončení kazetových modelů

Poznámka:n Pro typy CITY 200 a CITY 250 se komponenty 
vstupní sekce dodávají ve dvou částech.

Instalace vstupní skříně

1. Namontujte vstupní skříň na jednotku:

- Zahákněte vstupní skříň na horní část jednotky.
- Přišroubujte přírubu 1 vstupní skříně k jednotce.

2. Připevněte úhlové body 2 vstupní skříně ke stropu. K 
tomu použijte dodaná šroubová oka nebo dvě tyče se 
závitem M6.

Varování:w Jestliže nepřipevníte vstupní skříň ke stropu, 
jednotka se může převrátit a vypadnout ze 
závěsných držáků.

Instalace vstupní vzduchové komory

1. Odstraňte vstupní mřížku z rámu:

- Zatlačte dva čepy 1 v mřížce k sobě a vyklopte mřížku 
ven.

- Zatlačte dva čepy v pozici 2 směrem k sobě a vyjměte 
mřížku.

2. Přišroubujte rám 3 na vstupní skříň.

3. Vložte mřížku zpět do rámu.
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Dokončení

1. Připevněte dokončovací proužky okrajů kolem jednotky.

2. Ve falešném stropu vytvořte otvory s rozměry podle 
tabulky. 

Rozměry otvorů jednotky

2.11 Zapnutí a kontrola funkce

1. Pro všechny modely:
Zkontrolujte následující přípojky:

- Napájení;
- Ovládací kabely mezi ovládacím panelem a jednotkami;
- Pro CYQ a CYV: Ovládací kabely mezi jednotkami a 

komponentami Daikin.
- Komponenty externího řízení (je-li použito).

2. Pro CYQ a CYV:

1. Zapněte vnitřní a venkovní jednotku Daikin.
2. Otestujte systém Daikin, jak je popsáno v instalační 

příručce venkovní jednotky.

3. Pro všechny modely:

1. Zapněte napájení a/nebo zásuvku všech připojených 
jednotek.

2. Zapněte vzduchovou oponu pomocí ovládacího panelu.
3. Inicializujte ovládací panel.

4. Pro CITY W a CYV:

1. Zkontrolujte, zda je tepelný výměník správně připojený.

VELIKOST TYP ROZMĚRY

a CITY S-C 829 mm
CITY M-C 829 mm
CITY L-C 1113 mm

b CITY 100-C 1008 mm
CITY 150-C 1508 mm
CITY 250-C 2508 mm
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2. Zkontrolujte, zda systém ústředního topení nebo 
systém Daikin jsou zapnuté.

3. Vyzkoušejte, zda je vyfukovaný proud vzduchu ohřátý. 
To může chvíli trvat.

4. Podle potřeby odvětrejte tepelný výměník.

Pro CYQ:
Ovládejte jednotku pomocí ovládacího panelu Daikin a 
zkontrolujte její funkce:

1. Zapněte systém. Jednotka musí začít vypouštět vzduch.
2. Nastavte provozní režim na topení a nastavte teplotu na 

maximum. Po krátké době musí jednotka začít 
vypouštět teplý vzduch.

3. Nastavte provozní režim pouze na ventilátor. Po krátké 
době musí jednotka začít vypouštět studený vzduch.

4. Vypněte systém. Po krátké době se musí jednotka sama 
vypnout.

Pro CITY E:

1. Zkontrolujte, zda je ovládacím panelu zapnuté topení.
2. Vyzkoušejte, zda je vyfukovaný proud vzduchu ohřátý.

Pro CITY A:
Vyzkoušejte, zda jednotka vypouští vzduch.
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3 .  . Provoz CITY a CYV

Jednotky CITY a CYV jsou vybaveny řídicí jednotkou s touch 
padem. V závislosti na verzi má řídicí jednotka s touch padem 
3 nebo 5 tlačítek. Pomocí těchto tlačítek může uživatel 
provádět následující nastavení:

• Zapnutí a vypnutí jednotky.

• Nastavení otáček ventilátoru - tlačítko :, ] a [.

• Nastavení topení - tlačítko ' a " (CITY E a CYV).

K jednotce může být připojený termostat. V takovém případě 
vyhledejte pokyny v příslušné příručce.

3.1 Zapnutí a vypnutí jednotky

Jednotka je vypnutá, jestliže žádná z LED diod nad tlačítky :, 
], or [ nesvítí. Stiskem jednoho z tlačítek zapněte systém.

Stiskem tlačítka nastavení ventilátoru vypněte jednotku 
(tlačítko :, ] nebo [), nad kterým svítí LED dioda. 
Jednotka se zastaví a LED dioda nad tlačítkem zhasne.

3.2 Nastavení otáček ventilátoru

Jednotka má tři rychlosti ventilátoru.

• Stiskem : se ventilátor přepne na nízké otáčky.

• Stiskem ] se ventilátor přepne na střední otáčky.

• Stiskem [ se ventilátor přepne na vysoké otáčky.

Poznámka:n Vypněte jednotku stiskem tlačítka, nad kterým svítí 
LED dioda.

3.2.1 Doporučené nastavení

Pro dosažení maximálního oddělení klimatu při minimální 
spotřebě energie Biddle doporučuje volbu nejnižšího nastavení, 
kdy nedochází k průvanu.
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3.3 Nastavení topení (CITY E a CYV)

Jednotka má dvě úrovně topení.

• Stiskem ' se topení přepne na nízkou úroveň.

• Stiskem " se topení přepne na vysokou úroveň.

Poznámka:n Topení vypněte stiskem tlačítka, nad kterým svítí 
LED dioda.

Poznámka:n Jestliže stisknete " v době, kdy jsou nastaveny 
nízké otáčky ventilátoru, jednotka se z 
bezpečnostních důvodů automaticky přepne na 
střední otáčky ventilátoru.

U modelu CYV zůstane výstupní teplota více méně 
konstantní, ale celková kapacita topení se zvýší.
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4 .  . Provoz CYQ

Ovládací panel Daikin Vzduchová opona je ovládána pomocí ovládacího panelu 
Daikin.

Většina funkcí ovládacího panelu Daikin funguje tak, jak je 
popsáno v příslušném návodu k obsluze. Řada funkcí funguje 
jinak nebo nefunguje vůbec.

4.1 Zapnutí a vypnutí jednotky

4.1.1 Zapnutí a vypnutí systému

• Stiskněte tlačítko  za účelem zapnutí nebo vypnutí 
systému. 

Jestliže LED dioda u tohoto tlačítka svítí, systém je zapnutý. 
Jestliže LED bliká, došlo k závadě.

4.1.2 Výběr provozního režimu

Vyberte provozní režim pomocí tlačítka :

• Jen ventilátor (symbol ): Vzduchová opona konstantně 
vyfukuje neohřátý vzduch.

• Topení (symbol ): Topení systému je řízeno automaticky.

Jiné provozní režimy nejsou k dispozici. 

4.1.3 Odmrazování

Vždy, když se na ovládacím panelu Daikin objeví symbol 
, systém pracuje v odmrazovacím režimu. Vzduchová 

opona v takovém případě vypouští neohřátý nebo studený 
vzduch nebo nefunguje (v závislosti na nastavení na ovládacím 
panelu).

Odmrazování je aktivováno systémem automaticky vždy, když 
je potřeba. Po dokončení odmrazování jednotka opět 
normálně funguje.
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Viz též:
2.6.4 "Nastavení na ovládacím panelu Daikin" na straně 19

4.2 Ovládání vzduchové opony 

4.2.1 Řízení síly vzduchové opony

Vzduchová opona má dvě předem nastavené síly.

• Sílu je možné přepínat pomocí tlačítka .

Tlačítko  nemá žádnou funkci.

Doporučené nastavení

Pro dosažení maximálního oddělení klimatu při minimální 
spotřebě energie Biddle doporučuje volbu nejnižšího nastavení, 
kdy nedochází k průvanu.

4.2.2 Řízení topení

Displej na ovládacím panelu Daikin (příklad) • Pomocí tlačítek nastavte požadovanou teplotu v místnosti 
. 

Systém automaticky řídí topení vzduchové opony. Topení se 
vypne, jakmile je dosaženo požadované teploty v místnosti. 
Vzduchová opona poté vyfukuje neohřátý vzduch, nebo se 
zastaví (v závislosti na nastavení na ovládacím panelu Daikin).

Poznámka:n Aby se zamezilo problémům s průvanem, Biddle 
doporučuje nastavit teplotu na maximum.

Viz též:
2.6.4 "Nastavení na ovládacím panelu Daikin" na straně 19
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5 .  . Údržba

5.1 Výměna nebo čištění filtru

Filtr je potřeba pravidelně čistit. Špinavý filtr může být příčinou 
neodpovídajícího topení nebo zvýšené hlučnosti. Interval 
čištění filtru závisí na místních podmínkách. 

Filtr můžete vyčistit například vysavačem. Po několikerém 
čištění je však nutné filtr vyměnit Nové filtry je možné 
objednat u společnosti Biddle.

5.1.1 Vyjmutí filtru

Volně zavěšené modely

1. Odstraňte vstupní mřížku z jednotky: 

- Zvedněte mřížku ve spodní části a vyhákněte ji. 

2. Odstraňte mřížku ze vstupní mřížky:

- Strčte prsty do otvorů v místě 1, 
- Zatáhněte vyznačeným směrem.

3. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
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Zapuštěné a kazetové modely

1. Otevřete vstupní mřížku:

- Zatlačte dva čepy 1 v mřížce směrem k sobě – mřížka 
se sklopí dolů.

2. Vysuňte filtr ven z mřížky.

3. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.

5.2 Čištění jednotky

Vnější části jednotky můžete čistit vlhkým hadříkem a 
domácím čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

Upozornění:c Dbejte, aby se do jednotky nedostala voda.

5.3 Plánovaná údržba

Biddle doporučuje každoroční provádění následujících kontrol 
a údržby instalatérem nebo jiným technickým odborníkem.

• Zkontrolujte, zda je filtr dostatečně čistý a nepoškozený. 
Podle potřeby filtr vyměňte.

• Zkontrolujte, zda tepelný výměník nebo elektrické topné 
prvky jsou čisté. Usazený prach může příčinou 
nepříjemného pachu.

Jemně odstraňte prach vysavačem. 

Upozornění:c Žebra tepelného výměníku jsou citlivé díly.

Varování:w Žebra tepelného výměníku jsou ostrá.

• Zkontrolujte funkci ventilátorů.
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6 .  . Závady

6.1 Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí:d Práce uvnitř jednotky může provádět pouze 
příslušným způsobem kvalifikovaný technický 
personál.

Varování:w Než začnete: přečtěte si bezpečnostní 
pokyny.

Viz též:
1.4 "Bezpečnostní pokyny" na straně 10

6.2 Kontrola závad

Poznámka:n Na to, abyste provedli následující kontroly, nemusíte 
být odborníci. 

Máte-li podezření na závadu, proveďte následující postup, 
kterým zjistíte, zda došlo k závadě:

1. Pomocí následujících kroků určete, zda je možné příznak 
snadno napravit, nebo zda je způsobený závadou.

2. Jestliže se ukáže, že závadu není možné pomocí dále 
uvedených kroků opravit, obraťte se na dodavatele.

6.2.1 Pro CYQ:

1. Nastavte režim topení pomocí ovládacího panelu Daikin a 
nastavte teplotu na maximum.

- Jestliže jednotka nezačne po 15 minutách foukat vzduch 
nebo teplý vzduch, jedná se o závadu.

2. Nastavte teplotu na minimum.

- Jestliže jednotka i po 15 minutách stále fouká teplý 
vzduch, jedná se o závadu.
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Viz též:
6.3 "Řešení jednoduchých problémů" na straně 42
6.4 "Náprava závad" na straně 43

6.3 Řešení jednoduchých problémů

Máte-li podezření na závadu, zkuste nejprve vyřešit problém 
pomocí níže uvedené tabulky. Za tím účelem není nutné být 
odborníkem.

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA JAK POSTUPOVAT

Jednotka nefunguje, řídicí jednotka s 
touch padem nereaguje na stisk. 

Řídicí jednotka s touch padem nemá 
žádné napájení.

Zkontrolujte napájení:
• Přípojka napájení,
• Izolační spínač,
• Napájení jednotky.

Jednotka nemá žádné napájení. Zkontrolujte napájení jednotky.
Řídicí jednotka s touch padem ne-
byla inicializována.

Proveďte inicializaci řídicí jednotky 
s touch padem.

 Špatný kontakt modulární zásuvky 
nebo přerušený kabel.

Zkontrolujte kontakty zásuvky 
(možná je potřeba odstranit obalo-
vou fólii). Je-li potřeba, vyměňte ka-
bel.

Vzduchová opona je vypnutá, ale 
stále je v chodu.

Jen elektricky vytápěné modely: Jed-
notka se automaticky dochlazuje.

Toto není závada. Obvykle se jed-
notka automaticky vypne během 10 
minut.

Pro jednotky připojené k systému Daikin CYQ a CYV:
Displej ovládacího panelu je prázd-
ný.

Jednotka, kam je připojený ovládací 
panel, nemá žádné napájení.

Zkontrolujte zásuvku a hlavní pří-
vod napájení.

Tlačítko  na ovládacím panelu 
Daikin nefunguje. 

Toto tlačítko nemá žádnou funkci.

Vzduchová opona nefunguje. Systém je vypnutý nebo byla vzdu-
chová opona automaticky vypnuta.

Zkontrolujte nastavení na ovládacím 
panelu Daikin.

Vzduchová opona vyfukuje neohřá-
tý vzduch.

V systému Daikin došlo k chybě. Zkontrolujte nastavení na ovládacím 
panelu Daikin. 

Systém Daikin automaticky vypnul 
topení.

Zkontrolujte nastavení na ovládacím 
panelu Daikin. 

Vzduchová opona vypouští neohřá-
tý nebo studený vzduch nebo ne-
funguje a na ovládacím panelu je ob-
rázek  .

Systém pracuje v odmrazovacím re-
žimu. To trvá 5 až 10 minut.

Počkejte na dokončení odmrazová-
ní.
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Viz též:
2.6.4 "Nastavení na ovládacím panelu Daikin" na straně 19
2.8.7 "Inicializace řídicí jednotky s touch padem" na straně 27
4.1 "Zapnutí a vypnutí jednotky" na straně 37
4.1.1 "Zapnutí a vypnutí systému" na straně 37

6.4 Náprava závad

Jestliže máte podezření na závadu:

1. Zjistěte, zda lze problém snadno vyřešit.

2. Zkuste vyřešit problém pomocí níže uvedené tabulky. Za 
tím účelem je nutná technická odbornost.

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA JAK POSTUPOVAT

Ovládací panel pracuje normálně, 
ale jednotka neodpovídá.

Mezi svorkami T a G není žádná 
přeponka.

Vložte přeponku mezi svorku T a 
svorku G v bloku X72.

Jednotka je řízena signálem z exter-
ního řízení.

Zkontrolujte vstupy a přeponky.

Ventilátory nemají žádné napájení. 1. Zkontrolujte pojistku 
transformátoru.

2. Zkontrolujte vodiče mezi 
transformátorem a ventilátory.

3. Vyměňte transformátor.
Jednotka nefunguje, řídicí jednotka s 
touch padem nereaguje na stisk. 

Jednotka není napájena. Zkontrolujte přípojky a vodiče na-
pájení.

Propojení mezi ovládacím panelem 
a deskou s tištěnými spoji není 
správné.

1. Zkontrolujte ovládací kabel.
2. Zkontrolujte zapojení mezi 

deskou s konektory a deskou s 
tištěnými spoji.

Deska s tištěnými spoji nefunguje. 1. Zkontrolujte pojistku F2.
2. Zkontrolujte kabel napájení.
3. Vyměňte desku s tištěnými spoji.

Ovládací panel je vadný. Zkontrolujte ovládací panel tak, že 
jej připojíte k jiné jednotce pomocí 
jiného kabelu. Jestliže ovládací panel 
nefunguje, vyměňte jej.

Jeden ventilátor nefunguje. Ventilátor nemá napájení nebo je 
vadný.

1. Zkontrolujte zapojení 
ventilátoru.

2. Zkontrolujte pojistku 
transformátoru.

3. Vyměňte ventilátor.
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Viz též:
2.8.5 "Funkce vstupů" na straně 25
2.6.4 "Nastavení na ovládacím panelu Daikin" na straně 19
2.8 "Instalace ovládacího panelu a externích ovládacích prvků 

(CITY a CYV)" na straně 22
2.9 "Řídící systém bez řídicí jednotky s touch padem (CITY a 

CYV)" na straně 27
7.3 "Elektronický modul" na straně 47
7.4 "Elektronický modul Daikin (CYQ a CYV)" na straně 47
7.5 "Pojistky" na straně 48
7.8 "Resetování maxima termostatu (CITY E)" na straně 49

Ventilátor nepracuje určitou silou. Připojení příslušné odbočky není 
správné.

1. Zkontrolujte přípojky 
transformátoru.

2. Zkontrolujte zapojení mezi 
deskou s tištěnými spoji a 
transformátorem.

Elektrické topení nefunguje. Jednotka je přehřátá. Zkontrolujte horní limit termosta-
tu.

Jednotka funguje jinak než očekáva-
ným způsobem.

1. Řídicí komponenty nemusí být 
správně zapojené.

Zkontrolujte instalaci.

2. Nastavení přeponek 1, 2 a 3 (čer-
vená) se liší od standardu.

Zkontrolujte pozice přeponek.

Pro jednotky připojené k systému Daikin CYQ a CYV:
Displej na ovládacím panelu Daikin 
je prázdný.

Připojená jednotka nemá žádné na-
pájení.

1. Zkontrolujte napájení.
2. Podívejte se do instalační 

příručky ovládacího panelu.
3. Obraťte se na dodavatele.

Špatné připojení ovládacího panelu.
Elektronika Daikin ve vzduchové 
oponě je vadná.

Ovládací panel Daikin signalizuje zá-
vadu (blikající LED a/nebo chybový 
kód).

Elektronika Daikin v jednotce nebo 
ve venkovní jednotce detekuje záva-
du.

1. Podívejte se do servisní příručky 
venkovní jednotky.

2. Obraťte se na dodavatele.
Vzduchová opona nefunguje, 
přestože ovládací panel Daikin indi-
kuje její normální funkci.

Závada elektroniky Biddle, transfor-
mátoru, pojistky nebo ventilátorů v 
jednotce.

1. Zkontrolujte pojistky.
2. Zkontrolujte přípojky 

transformátoru.
3. Zkontrolujte vodiče mezi 

komponentami v jednotce.
Jednotka neustále vyfukuje studený 
vzduch a/nebo kondenzační kapky z 
jednotky.

Závada vzduchové opony.
Varování:
Tato situace může vést k nebezpečí 
a/nebo poškození.

1. Okamžitě celý systém vypněte.
2. Obraťte se na dodavatele.

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA JAK POSTUPOVAT
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7 .  . Servis

7.1 Bezpečnostní pokyny

Varování:w Servisní práce na jednotce může provádět 
pouze kvalifikovaný technický personál.

Varování:w Než začnete: přečtěte si bezpečnostní 
pokyny.

Viz též:
1.4 "Bezpečnostní pokyny" na straně 10

7.2 Přístup dovnitř jednotky

7.2.1 Pro všechny modely

1. Vypněte jednotku pomocí ovládacího panelu.

Varování:w Odpojte napájení (vytáhněte zástrčku z 
napájení nebo přepněte izolační přepínač do 
polohy VYP).

7.2.2 Pro volně zavěšené modely

1. Odstraňte vstupní mřížky z jednotky: 

- Zvedněte mřížku ve spodní části a vyhákněte ji. 
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7.2.3 Pro kazetové modely

1. Odstraňte mřížku z rámu:

- Zatlačte dva čepy 1 v mřížce směrem k sobě – mřížka 
se sklopí dolů.

- Zatlačte dva čepy v pozici 2 směrem k sobě a vyjměte 
mřížku.

2. Povolte šrouby 3 a odstraňte rám.

7.2.4 Pro všechny modely

1. Odstraňte kontrolní panel 1:

- Odstraňte šrouby na přední straně kontrolního panelu.
- Vytáhněte panel trochu dopředu a odstraňte jej.

Upozornění:c Poté, co panel povytáhnete dopředu, se celý uvolní: 
Dávejte pozor, aby vám neupadl.

Varování:w Při zpětné montáži panelu jej vždy připevněte 
pomocí přírubových šroubů s frézovanými 
hranami: Ty jsou nutné pro připojení kostry.
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7.3 Elektronický modul

Jednotka obsahuje jeden elektronický modul. V závislosti na 
verzi obsahuje tyto položky:

• Transformátor;

• Deska s tištěnými spoji;

• Deska s konektory;

• Pojistky.

7.3.1 Vyjmutí elektronického modulu

1. Vypněte jednotku pomocí ovládacího panelu.

Varování:w Odpojte napájení (vytáhněte zástrčku z 
napájení nebo přepněte izolační přepínač do 
polohy VYP).

2. Odstraňte kontrolní panel.

3. Odpojte všechny konektory připojené k jednotce a zemnicí 
přípojky z desky s tištěnými spoji.

4. Odstraňte šrouby 1.

5. Odstraňte elektronický modul.

6. Odpojte konektory z desky konektorů.

7.4 Elektronický modul Daikin (CYQ a CYV)

Kromě elektroniky Biddle obsahuje jednotka také elektronický 
modul Daikin.
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7.4.1 Přístup k elektronice Daikin v jednotce

Všechny modely

1. Sejměte kontrolní panel 1 z jednotky.

2. Elektronika Biddle se nachází v místě 2.

Modely s šířkou výstupu 150, 200 nebo 250

1. Sejměte kryt 3. Elektronika Daikin je za tímto krytem.

Modely s šířkou výstupu 100

1. Sejměte kryt skříně 4 na straně jednotky. Elektronika 
Daikin je za tímto krytem.

7.5 Pojistky

Jednotka má dvě pojistky: 

1. Pojistka transformátoru 1.

2. Pojistka desky s tištěnými spoji F60 2.

Uvedené hodnoty platí pro pojistky.

Jen pro CYQ a CYV: 
Elektronický modul Daikin má další pojistku na desce s 
tištěnými spoji označenou F1U.
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7.6 Větrání tepelného výměníku (CITY W)

Vzduchový odlehčovací ventil 2 je vlevo v horní jednotky.

7.7 Vypouštění tepelného výměníku (CITY W)

Vypouštěcí zátka 1 je na levé straně jednotky.

7.8 Resetování maxima termostatu (CITY E)

Jednotka je vybavena termostatem maxima. Ten, pokud sepne, 
musí být ručně resetován.

1. Vypněte jednotku.

2. Odstraňte kontrolní panel.

3. Najděte 1 a resetujte 2 termostat maxima.

4. Zavřete jednotku.

Upozornění:c Sepnutí termostatu maxima může být způsobeno 
výpadkem napájení.
Příručka verze 6 (19-09-2012) cs-49



SERVIS KOMFORTNÍ VZDUCHOVÁ OPONA

cs
7.9 Konfigurace ovládacího kabelu Biddle

Ovládací kabel pro jednotky Biddle se liší od standardních 
modulárních telefonních kabelů. 

Zástrčky jsou typu RJ-11, ale zásuvky jsou ‘přímé’: Na obou 
koncích kabelu je jádro připojeno ke stejnému pinu.

Barevné kódování kabelů Biddle

Pin Barva
1 (nepoužito)
2 černá
3 červená
4 zelená
5 žlutá
6 (nepoužito)
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Demontáž, manipulace s chladicím médiem, olejem a dalšími 
díly náleží pouze autorizovanému technikovi v souladu s 
platnou místní a národní legislativou.

Podle evropské legislativy musí být staré elektrické a 
elektronické zařízení být odebíráno za účelem recyklace. Tím, 
že zajistíte správný způsob likvidace tohoto produktu, můžete 
pomoci zamezit nepříznivým dopadům na zdraví a na životní 
prostředí. Další informace vám poskytne váš dodavatel nebo 
veřejné úřady.



Adresa pro všechny země:

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

tel: +31 512 33 55 24
fax: +31 512 33 55 54

e-mail: export@biddle.nl
internet: www.biddle.info
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Autorská práva a ochranné známky

Veškeré informace a výkresy v této příručce jsou vlastnictvím společnosti Biddle a nesmějí být použity (jinak než 
pro skutečný provoz zařízení), fotokopírovány, duplikovány, překládány a/nebo předkládány třetím stranám bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti Biddle.

Název Biddle je zaregistrovaná ochranná známka.

Záruka a ručení

Viz podmínky prodeje a dodání Biddle, kde jsou uvedeny podmínky záruky a ručení. 

Společnost Biddle vždy a za všech okolností vylučuje ručení za následné ztráty.

Ručení za obsah této příručky

Bez ohledu na to, jaká značná péče byla věnována zajištění správnosti a podle potřeby úplnosti popisu příslušných 
dílů, společnost Biddle odmítá jakékoliv ručení za škody vzniklé na základě nepřesností a/nebo nedostatků v této 
příručce.

Pokud byste odhalili chyby nebo dvojznačnosti v této příručce, budeme potěšeni, pokud se nám ozvete: pomůže 
nám to dále zlepšit naši dokumentaci.

Společnost Biddle si vyhrazuje právo pozměnit specifikace uvedené v této příručce.

Další informace

Máte-li poznámky nebo dotazy týkající se specifických témat pro tento produkt, neváhejte a obraťte se na 
společnost Biddle.
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