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1.  .  Johdanto

1.1 Tästä käsikirjasta

Tässä käsikirjassa kuvaillaan "comfort air curtain" -mallin 
asennus, käyttö ja kunnossapitoCITY, CYQ, CYV. Käsikirjassa 
on myös huoltotoimenpiteitä koskevat ohjeet ja tiedot.

1.2 Kuinka tätä käsikirjaa luetaan

1.2.1 Vain CYQ ja CYV:

Tässä käsikirjassa viitataan Daikinin valmistamiin 
komponentteihin (ulkoyksikkö, sisäyksikkö, ohjausyksikkö 
jne.).

1.2.2 Käsikirjassa käytetyt symbolit

Käsikirjassa on käytetty seuraavia symboleja:

Huomautus:n Kiinnittää huomiota tärkeään kohtaan tekstissä.

Varoitus:c Ellet tee tätä toimenpidettä tai näitä toimenpiteitä 
oikein, saatat vahingoittaa laitetta.

Noudata tarkasti ohjeita.

Varoitus:w Ellet tee tätä toimenpidettä tai näitä 
toimenpiteitä oikein, saatat aiheuttaa vaurion 
ja/tai loukkaantumisen.

Noudata tarkasti ohjeita.
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Vaara:d Tämä symboli tarkoittaa toimenpiteitä, joita 
ei saa tehdä.

Mikäli tällaista varoitusta ei oteta huomioon, 
seurauksena voi olla vakavia vaurioita tai 
loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia.

1.2.3 Laitteessa ja käsikirjassa olevat varoitusmerkit

Seuraavat varoitusmerkit ilmaisevat mahdollisia riskejä tai 
vaaroja. Samat varoitusmerkit ovat myös laitteessa.

Varoitusmerkit

1.2.4 Muut oppaat

Tämän käsikirjan lisäksi laitteen mukana toimitetaan seuraavat 
asiakirjat:

• Kytkentäkartta asennusta ja huoltoa varten 

1.3 Tietoja laitteesta

1.3.1 Käyttötarkoitukset

”Comfort air curtain" on tarkoitettu kahden huoneen ilman 
erottamiseen sekä ilman lämmitykseen ja suodattamiseen 
(suodatinluokka EN779-G2). Laite asennetaan oviaukon 
yläpuolelle koko leveydeltä.

VAROITUS-
MERKKI KUVAUS

w Olet käymässä käsiksi sellaiseen laitteen alueeseen, joka sisältää jännittei-
siä komponentteja.

Sallittu vain pätevëlle huoltohenkilëstölle.

Ole varovainen.

w Pinta tai osa voi olla kuuma. Koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
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Vapaasti roikkuva malli on suunniteltu vapaaseen näkyvään 
asennukseen oven yläpuolelle.

Upotettu malli on suunniteltu asennettavaksi alakaton tai 
holvin sisään, jolloin ilmanottoaukko saattaa olla hieman 
etäämpänä laitteesta.

Kasettimalli on suunniteltu asennettavaksi alakaton sisään, 
jolloin ilmanottoaukko on laitteen lähellä ja laitteeseen pääsee 
helposti käsiksi. 

CYQ ja CYV

CYQ/CYV-ilmaverho liitetään Daikinin suoraan 
jäähdytysjärjestelmään. Jäähdytysaine lämmittää laitteen läpi 
puhallettavan ilman. Ilmaverhoa käytetään ja ohjataan osittain 
Daikin- ja osittain Biddle-järjestelmän kautta.

Järjestelmällä on muutamia rajoituksia:

• Laite soveltuu käytettäväksi ainoastaan Daikinin suorien 
jäähdytysjärjestelmien kanssa.

• Laite ei sovellu jäähdyttämiseen.

• Daikin-järjestelmän on oltava aina aktiivinen.

Muut versiot ja asianmukainen käyttö

Versioita voidaan pyydettäessä toimittaa muihin 
käyttötarkoituksiin.
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Varoitus:w Muut käyttötarkoitukset kuin yllä kuvatut 
eivät asianmukaista käyttöä. Biddle ei ota 
vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, 
jotka aiheutuvat siitä, että tuotteita on 
käytetty muihin käyttötarkoituksiin kuin 
asianmukaiseen käyttöön. Asianmukainen 
käyttö tarkoittaa myös sitä, että tämän 
käsikirjan ohjeita noudatetaan.

1.3.2 Toiminta

Ilmaverho puhaltaa lämmitettyä ilmavirtaa suoraan alaspäin ja 
saa näin aikaan seuraavat vaikutukset:

• Lämpötilaeroista johtuva kahden huoneen välinen 
ilmanvaihto (konvektio) estyy.

• Vedon aiheuttama lattiaa pitkin kulkeva kylmä ilmavirta 
lämpenee.

1.3.3 Tyyppimerkinnät

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto saatavilla olevista 
"comfort air curtain" -malleista ja niiden vastaavista 
tyyppimerkinnöistä. Yhdistettynä tyyppimerkinnät muodostavat 
tyyppikoodin, esimerkiksi:CITY S-100-W-F.

Mikäli jokin tämän käsikirjan osa liittyy ainoastaan tiettyihin 
malleihin, mallit ilmoitetaan vastaavalla tyyppimerkinnällä, 
esimerkiksi:

• CITY S: Mallit, joissa on ominaisuus S

• CITY 100: Mallit, joissa puhallusaukon leveys on 100

• CITY W: Vesilämmitteiset mallit

• CITY E: Sähkölämmitteiset mallit

• CITY F: Vapaasti roikkuvat mallit

Huomautus:n Tämän käsikirjan kuvissa käytetään yleisenä 
esimerkkinä seuraavaa laitetyyppiä:CITY M-150-W-F. 
Oma laitteesi voi olla ulkonäöltään erilainen, mutta 
se toimii samalla tavoin, ellei toisin ole mainittu.
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Tyyppikoodien selitykset

1.3.4 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen edessä vasemmalla. 

Tässä käsikirjassa viitataan seuraaviin tyyppikilven tietoihin:

• Type: Laitteen koko tyyppikoodi.

• M: Laitteen paino.

• Medium: Lämmönsiirtoaine.

• Capacity index: Daikinin kapasiteetti-indeksi.

• Pmax: Kuumavesikierron suurin sallittu käyttöpaine 
(lämpötilassa110 °C).

• U, Imax, Pmotor ja Pheating: Suurin laitteen aiheuttama 
sähköjärjestelmän kuormitus.

1.3.5 Käyttötarkoitus

Comfort-ilmaverhoa käytetään etupäässä liiketiloissa, kun 
ympäristön lämpötila on korkeintaan 40°C. Seuraavat 
rajoitukset on otettava huomioon:

OSAN TYYPPIKOODI MERKINTÄ SELITYS 

Tuotesarja CITY, CYQ, CYV Sarjan yleinen ominaisuus
CYV Daikinin VRV-järjestelmän kytkemistä varten (‘multi’)
CYQ Daikinin VRV-järjestelmän kytkemistä varten (‘pair’)

Teho S, M tai L Lyhyt, keskimääräinen tai suuri kantama
Puhallusleveys 100, 150, 200 tai 250 Puhallusleveys (cm)
Lämmitys W Vesilämmitys

E Sähkölämmitys
A Ei lämmitystä
DK Lämmitys Daikinin suoralla jäähdytysjärjestelmällä

Kiinnitysmenetelmä F Vapaasti roikkuva malli
R Upotettu malli
C Kasettimalli

Väri (vain CYQ ja CYV) B Valkoinen
S Alumiini
X Ei vakioväri

Ohjausyksikkö (vain 
CYQ ja CYV)

C Mukana toimitetaan kosketusohjain
N Ei sisälly (jos useita laiteyksiköitä on liitetty yhteen asennuk-

seen)
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Käyttökohteen rajoitukset

Varoitus:w Ilmaverhoa ei saa käyttää mahdollisesti 
räjähdysherkässä ympäristössä, märässä 
ympäristössä, ulkona tai hyvin pölyisessä tai 
saastuneessa ilmassa. 

Biddle ei ota vastuuta vahingoista tai 
loukkaantumisista, jotka aiheutuvat siitä, että 
tuotteita on käytetty tällaisissa tilanteissa.

1.3.6 CE-vaatimustenmukaisuus

Laite täyttää sovellettavat CE-standardit. Koko CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa internet-
osoitteessa www.biddle.info.

A-luokan tuote

Huomautus:n Vain CYV: Tämä on A-luokan tuote. Tämä laite voi 
aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin kotitalouskäytössä. 
Tässä tapauksessa voidaan joutua ryhtymään 
lisätoimenpiteisiin.

1.3.7 Muutokset

Laitteeseen ei saa ilman Biddlen hyväksyntää tehdä mitään 
sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa sen 
turvallisuuteen. Muutokset mitätöivät CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

1.3.8 Komponentit ja lisävarusteet

Saatavilla on seuraavat lisävarusteet:

• Ohjausyksikkö (yksiköllä voidaan ohjata korkeintaan 10 
laiteyksikköä) (CITY; vakio, jossa on CYV, ei CYQ)

Ympäristön lämpötila 5°C - 40°C
Järjestelmän käyttöjännite ks. tyyppikilpi
Virta ks. tyyppikilpi
Puhallusilman korkein lämpötila 50°C
Lämmönsiirtoaine CITY W vesi, jossa enintään 20 % glykolia
Korkein käyttöpaine ja lämpötila CITY W 6 bar lämpötilassa 110°C
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• Biddle-ohjauskaapeli, saatavilla eri pituuksina

• Puhaltimen lämpötilasäädin (vain CITY W)

• Ovikytkin

• Ovikannatinsarja

Huomautus:n Laitetta voidaan käyttää myös ilman ohjausyksikköä.

Vain CYQ ja CYV: Daikin-komponentit

Asennukseen vaaditaan seuraavat Daikin-komponentit:

• Ulkoyksikkö

• Valinnaiset: Yksi tai useampi sisäyksikkö

• Daikin-ohjausyksikkö (valinnainen, CYV)

• Liitännöissä tarvittavat materiaalit, kuten jäähdytysputket, 
sähköjohdot jne.: Ks. ulkoyksikön asennusopas.

Varoitus:c Daikin-ulkoyksikön ohjausjärjestelmän ja kapasiteetti-
indeksin on vastattava Biddlen ilmaverhon vastaavia.

1.4 Turvallisuusohjeet

1.4.1 Käyttö

Varoitus:w Älä laita mitään esineitä imu- tai 
puhallusaukkoihin.

Varoitus:w Älä tuki imu- tai puhallusaukkoja. 

Varoitus:w Laitteen yläosa kuumenee käytön aikana. 

Varoitus:c Poikkeustilanteissa laitteesta voi vuotaa vettä. Älä 
laita laitteen alle mitään sellaista, mikä voisi 
vaurioitua tällaisessa tilanteessa.

1.4.2 Asennus, kunnossapito ja huolto

Vaara:d Laitteen saa avata vain pätevä asentaja.
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Varoitus:w Suorita seuraavat toiminnot ennen kuin avaat 
laitteen:

1. Kytke laite pois päältä ohjausyksikön avulla.

2. Odota, kunnes puhaltimet ovat pysähtyneet.

3. Anna laitteen jäähtyä. 

Varoitus:c Lämmönvaihdin ja/tai lämmityselementit voivat tulla 
erittäin kuumiksi. Puhaltimet voivat myös jatkaa 
pyörimistä jonkin aikaa.

4. Mallit, jotka kytketään suoraan Daikin-järjestelmään:
Kytke Daikin-järjestelmä pois päältä ja irrota virtalähde 
Daikinin ulkoyksiköstä.

5. Irrota virtalähde (irrota virtapistoke pistorasiasta tai käännä 
turvakytkin OFF-asentoon).

6. Vesilämmitteiset mallit:
Sulje keskuslämmitysjärjestelmä (mikäli mahdollista).

Varoitus:c CYQ ja CYV: Jos järjestelmä toimii jäänpoistotilassa 
tai jos se on ollut äskettäin käytössä, 
moottoriluukussa voi olla vettä.

Varoitus:w Lämmönvaihtimen lamellit ovat teräviä.
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2.  .  Asennus

2.1 Turvallisuusohjeet

Varoitus:w Laitteen huollon saa suorittaa vain pätevä 
huoltohenkilö.

Varoitus:w Lue ennen aloittamista turvallisuusohjeet.

Ks. myös:
1.4 "Turvallisuusohjeet" sivulla 10

2.2 Lähetyksen tarkistaminen

• Tarkista toimitettu laite ja pakkaus. Ilmoita laitteen tuojalle 
ja toimittajalle välittömästi mahdollisista kuljetusvaurioista.

• Varmista, että toimitus sisältää kaikki komponentit ja 
tuotteen mukana toimitettavat osat. Ilmoita toimittajalle 
välittömästi mahdollisista virheistä.

2.3 Yleinen työmenetelmä

2.3.1 Toimintajärjestys

Biddle suosittelee Comfort-ilmaverhoasennetaan seuraavan 
työjärjestyksen mukaisesti:

1. Kiinnitä laite.

2. Vesilämmitteiset mallit:
Kytke laite keskuslämmitysjärjestelmään.

Mallit, jotka kytketään suoraan Daikin-järjestelmään:
Asenna Daikin-komponentit niiden asennusohjeiden 
mukaisesti.

- Ulkoyksikkö;
- Jos järjestelmä sisältää seuraavat: Sisäyksikkö (-yksiköt);
- Ohjausyksikkö.

3. Kytke laite virtalähteeseen.
fi-12



CITY KÄSIKIRJA ASENNUS

fi
4. Asenna ohjausyksikkö ja (kaikki valinnaiset) ulkoisten 
ohjainten liitännät.

5. Laitteen viimeistely.

6. Mallit, jotka kytketään suoraan Daikin-järjestelmään:
Kiinnitä ilmaverhoyksikkö Daikin-järjestelmään.

7. Kytke virtalähde päälle ja tarkista laitteen toiminta.

Yleiset ohjeet

Jotkut kohdat tässä osiossa koskevat vain tiettyjä malleja. Tämä 
ilmoitetaan aina erikseen. Jos ohjeessa ei viitata mihinkään 
tiettyyn malliin, kuvaus koskee kaikkia malleja.

Huomautus:n Varmista, että suoritat kaikki asennustoimenpiteet, 
jotka käyttämäsi laitteen kohdalla tulee suorittaa.

Jos et tiedä laitteesi mallia tai tyyppiä, tarkista asia 
tyyppikilvestä ja manuaalista.

Huomautus:n Suojaa laitetta vaurioilta ja varmista, ettei asennuksen 
aikana sen sisään pääse pölyä, sementtiä tms. Voit 
käyttää laitteen suojana esimerkiksi sen 
pakkausmateriaalia.

Ks. myös:
2.4 "Laitteen kiinnittäminen" sivulla 14
2.5 "Laitteen kytkeminen keskuslämmitysjärjestelmään." 

sivulla 16
2.6 "Laitteen kytkeminen Daikin-järjestelmään (CYQ ja CYV)" 

sivulla 17
2.7 "Laitteen kytkeminen virtalähteeseen" sivulla 20
2.8 "Ohjausyksikön ja ulkoisten ohjainten asentaminen (CITY ja 

CYV)" sivulla 22
2.9 "Ohjausjärjestelmä, jossa ei ole kosketusohjainta (CITY ja 

CYV)" sivulla 27
2.10 "Laitteen viimeistely" sivulla 29
2.11 "Laitteen käynnistäminen ja toiminnan tarkistaminen" 

sivulla 33
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2.4 Laitteen kiinnittäminen

2.4.1 Laitteen oikean asennuskohdan määrittäminen

Vaara:d Älä asenna laitetta pystyasentoon.

• Varmista, että rakenteet, joihin laite kiinnitetään, kestävät 
laitteen painon. Paino on ilmoitettu tyyppikilvessä. 

• Huomioi seuraavat mitat: 

- Laitteen täytyy olla vähintään oviaukon levyinen (mitta 
b).

- Asenna laite mahdollisimman lähelle oviaukkoa.
- Laitteen suurin sallittu asennuskorkeus (mitta h, lattiasta 

puhallussäleikköön mitattuna) riippuu laitteen tyypistä. 

Laitteen asennuskorkeus

Varoitus:w Asennuksen minimikorkeus (mitta h) on 1,8 m.

Varoitus:w Laitteen yläosa voi kuumentua. Kiinnitä laite 
niin, että se on vähintään 25 mm irti katosta 
(mitta x).

Ks. myös:
1.3.4 "Tyyppikilpi" sivulla 8

TYYPPI MAKSIMIASENNUSKORKEUS

CITY S 2,3 m
CITY M 2,5 m
CITY L 3,0 m
Näitä korkeuksia voidaan käyttää vain normaaliolosuh-
teissa. Jos et ole varma asiasta, voit kysyä oikean asennus-
korkeuden Biddleltä.
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2.4.2 Kannakkeiden asentaminen

1. Kiinnitä neljä M8 taulukon mittojen mukaisesti. Varmista, 
että kierretangot ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden.

Huomautus:n CITY 250 -tyyppisissä laitteissa on kolme kannaketta. 
Kyseisiä laitteita varten tulee asentaa kuusi 
kierretankoa.

2. Laita lukkomutteri 1 jokaiseen kierretankoon.

3. Kiinnitä kannakkeet 2 kierretankoihin ja kierrä mutterit 3 
paikoilleen.

4. Varmista, että kannakkeet ovat vaakatasossa ja suorassa.

5. Varmista kunkin kannakkeen kiinnitys kiristämällä 
lukkomutterit 1.

Asennuksessa käytettävät mitat

2.4.3 Laitteen kiinnittäminen ja kiinnityksen 
varmistaminen

1. Nosta laite ylös ja kiinnitä se ripustuskannakkeisiin.

Varoitus:c Laitteen tyyppikilvessä mainitusta painosta riippuen 
nostamiseen tulee käyttää joko nostolaitetta tai 
vähintään kahta henkilöä.

KOKO TYYPPI MITTA

a kaikki mallit tarpeen mukaan
b CITY S 119 mm

CITY M 119 mm
CITY L 200 mm

c kaikki mallit 200 mm
d CITY 100 500 mm

CITY 150 1000 mm
CITY 200 1500 mm
CITY  250 (kuusi kierre-
tankoa)

2 x 1000 mm
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2. Kiinnitä jokaiseen kannakkeeseen lukkolevy 3. 

Varoitus:w Laite voi pudota, jos kiinnitystä ei varmisteta. 

3. Laitteen kiinnityksen tarkistaminen:

- Yritä työntää laite pois kannakkeilta.
- Heiluta laitetta muutaman sekunnin ajan.

Varoitus:w Varmista, ettei laitteen mahdollinen 
putoaminen aiheuta vaaratilannetta.

2.5 Laitteen kytkeminen keskuslämmitysjärjestelmään.

2.5.1 Tiedot

Varoitus:c Keskuslämmitysjärjestelmän syöttö- ja paluuputket 
tulee olla kytkettyinä oikeisiin liitäntöihin 1. Ohjeet 
on merkitty nuolilla laitteeseen.

• Kuumavesikierron suurin sallittu käyttöpaine on ilmoitettu 
tyyppikilvessä. Se perustuu veden lämpötilaan 110°C.

Varoitus:c Biddle suosittelee, että jokaiseen putkeen asennetaan 
venttiili.

• Lämmönvaihtimen ilmanpoistoventtiili 2 sijaitsee laitteen 
vasemmassa ylälaidassa.

2.5.2 Jäätymisenesto

Noudata seuraavia varotoimia, jos asennat laitteen sellaiseen 
tilaan, jonka lämpötila voi laskea pakkaselle:

• Varmista oikean lämpöisen veden jatkuva kierto;

• Lisää veteen enintään 20 % glykolia, kun laite ei ole talvella 
käytössä;

• Tai tyhjennä järjestelmä ja laite.

2.5.3 Laitteen kytkeminen

1. Kytke laite keskuslämmitysjärjestelmään.

2. Ilmaa lämmönvaihdin.
fi-16



CITY KÄSIKIRJA ASENNUS

fi
3. Tarkista, ettei liitännöissä ole vuotoja.

2.5.4 Puhaltimen lämpötilasäätimen (lisävaruste) 
kytkeminen

Laitteessa voi olla valinnainen puhaltimen lämpötilasäädin.

1. Avaa moottoriluukku.

2. Kytke venttiili 1 laitteeseen.

3. Asenna kapillaarianturi 2 laitteeseen.

4. Kiinnitä anturi lämmityselementtiin käyttäen laitteen 
mukana toimitettuja kiinnittimiä.

5. Sulje moottoriluukku.

6. Aseta puhallinilman lämpötilaksi 35°C.

2.6 Laitteen kytkeminen Daikin-järjestelmään (CYQ ja CYV)

2.6.1 Daikin-järjestelmään kytkemisen edellytykset

• Daikinin järjestelmän on oltava käytössä aina, kun Biddle-
ilmaverho on käytössä.

• Ohjausjärjestelmä on kytkettävä Daikin-järjestelmään. 
Kytkentä voidaan tehdä myös Daikinin ohjausyksikköön, 
joka on kytketty Biddle-ilmaverhoon.
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Varoitus:w CYV-tyyppiset laitteet voidaan kytkeä vain 
Daikinin VRV-järjestelmään.

CYQ-tyyppiset laitteet voidaan kytkeä vain 
Daikinin ERQ-järjestelmään. 

Näitä laitteita ei voi vaihdella keskenään.

2.6.2 Ohjausjärjestelmän kytkeminen

Kaikki mallit

Varoitus:c Käytä johtoa, jonka poikkileikkauspinta-ala on 
vähintään 0,75 mm².

Mallit, joiden puhaltimen leveys on 150, 200 tai 250.

1. Kytke järjestelmän ohjain ilmaverhon yläpuolella olevaan 
X84-liitäntään.

- Kytke ulkoyksikön ohjauskaapeli kohtaan F1/F2.
- Jos laitteeseen kuuluu: Kytke Daikin-ohjausyksikkö 

kohtaan P1/P2.

2. Asenna liitäntään (laitteen mukana toimitettava) 
kaapelivaippa.

Mallit, joissa puhallusaukon leveys on 100

1. Irrota laitteen sivussa olevan rasian kansi.

2. Valinnaiset: Irrota rasia laitteesta:

- Irrota kannake laitteesta ja rasiasta. 
- Asenna rasia sopivaan kohtaan seinässä.

Huomautus:n Älä irrota rasian ja laitteen välisiä johtoja.
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3. Vedä ohjauskaapeli(t) rasiaan vapaana olevien 
kaapeliläpivientien läpi 3.

4. Kytke järjestelmän ohjauslaite laite riviliittimeen 4:

- Kytke ulkoyksikön ohjauskaapeli kohtaan F1/F2.
- Jos laitteeseen kuuluu: Kytke Daikin-ohjausyksikkö 

kohtaan P1/P2.

5. Kiristä kaapeliläpiviennit.

2.6.3 Jäähdytyseineen kytkeminen

• Asenna johdot Daikin-ulkoyksikön asennusohjeen 
mukaisesti.

• Juota johdot laitteen ylälaidasta ulkoneviin putkiin.

2.6.4 Daikin-ohjausyksikön asetukset

Voit määrittää paikalliset asetukset Daikinin ohjausyksiköstä 
vastaavan asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tässä käsikirjassa kuvailluissa laitteissa on käytettävissä myös 
seuraavat lisäasetukset:

TILA 
NUMERO

KOODIN 
ENSIMMÄI-
NEN NUMERO

ASETUKSEN 
KUVAUS

KOODIN TOINEN NUMERO

01 02 03 04

(22) 3 Ilmaverhon toi-
minta, kun ei läm-
mitystä

lämmittämä-
tön (oletus)

lämmittämä-
tön

pysähdyk-
sissä (jos 23-
8 on 01)

--

(23) 8 Ilmaverhon toi-
minta jäänpoistoti-
lassa

pysähdyk-
sissä

lämmittämä-
tön
(oletus)

lämmittämä-
tön

--
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2.7 Laitteen kytkeminen virtalähteeseen

2.7.1 Kaikki mallit

Varoitus:w Älä kytke laitetta päälle virtalähteen avulla. 
Käytä ohjausyksikköä.

Varoitus:w Laite on maadoitettava.

Varoitus:w Tee laitteen kytkennät sovellettavien 
paikallisten määräysten mukaisesti.

2.7.2 Sulakkeiden nopeus

Varoitus:w Jokainen laite pitää varustaa erillisillä 
sulakkeilla oheisen taulukon mukaisesti.

Sulakkeiden nopeus

Huomautus:n Useilla laitteilla voi olla yhteinen sulake ainoastaan 
silloin, kun laitteiden yhteenlaskettu 
kokonaisvirrankulutus on alle 10 A.

Ks. myös:
1.3.4 "Tyyppikilpi" sivulla 8

TYYPPIKILVESSÄ MAI-
NITTU MAKSIMI AMPEERI-
LUKU L1, L2 TAI L3

SULAKKEIDEN MAKSIMINO-
PEUS 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
fi-20



CITY KÄSIKIRJA ASENNUS

fi
2.7.3 CITY W/A, CYQ ja CYV

• Varmista että (maadoitettu) pistoke on korkeintaan 1,5 m 
päässä laitteen vasemmalla puolella.

• Kytke laite sähköverkkoon 3-säikeisellä kaapelilla (ei sisälly 
toimitukseen). Suurin tehonkulutus on ilmoitettu 
tyyppikilvessä.

• Laite on voitava kytkeä irti sähkönsyötöstä. Tämä voidaan 
toteuttaa joko pistokkeellisella virtajohdolla tai 
turvakytkimellä.

2.7.4 CITY-E

Vaara:d Jätä kytkentätyöt pätevän kolmivaihevirta-
asentajan tehtäväksi.

• Kytke laite sähköverkkoon 5-säikeisellä kaapelilla (ei sisälly 
toimitukseen). Suurin tehonkulutus on ilmoitettu 
tyyppikilvessä.

• Laitteen ja sähkönsyötön välille on asennettava turvakytkin 
(ei sisälly toimitukseen). Kytkimen vaatimukset:

- Kaikki navat kytketty, 
- Vähimmäiskontaktivälys 3 mm,
- Sijoitettu korkeintaan  4 metrin päähän laitteen 

vasemmalle puolelle.

2.7.5 Laitteen kytkeminen (CITY E)

Varoitus:w Varmista, että virtalähde on kytketty pois 
päältä.

1. Asenna turvakytkin ja liitä se virtalähteeseen. 

2. Avaa moottoriluukku 1:

- Avaa moottoriluukun etupuolella olevat ruuvit.
- Vedä luukkua hieman eteenpäin ja nosta se pois.

Varoitus:c Koko luukku irtoaa, kun vedät sitä eteenpäin: varo, 
ettei se pääse putoamaan.
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3. Kiinnitä läpivientimutteri 2 laitteeseen. 

4. Pujota virtajohto läpiviennin läpi.

5. Kytke johto laitteen riviliittimeen 3 kytkentäkaavion 
mukaisesti.

6. Kiinnitä moottoriluukku paikoilleen ja kiristä se ruuveilla.

Varoitus:w Kiinnitä moottoriluukku aina reunapyälletyillä 
laippapulteilla; niitä tarvitaan maadoitukseen.

7. Kytke virtajohto turvakytkimeen.

Varoitus:c Älä kytke virtalähdettä vielä päälle.

2.8 Ohjausyksikön ja ulkoisten ohjainten asentaminen (CITY ja CYV)

2.8.1 Ohjausyksikkö

Sijoittaminen

• Voit kiinnittää ohjausyksikön joko seinään tai vakiomalliseen 
pistorasiaan.

Johdotus

Huomautus:n Ota seuraavat asiat huomion välttääksesi viat:

- Ohjausyksikön ja (ensimmäisen) laitteen välinen 
johto ei saa olla pitempi kuin  50 m.

- Pidä johdot etäällä sähkömagneettisista kentistä ja 
häiriölähteistä, esim. korkeajännitteiset kaapelit ja 
loisteputkien sytyttimet.

- Vedä ohjauskaapelit suoraksi tai kierrä ne rullalle.
- Älä poista viimeista päätyliitintä, ellei ohjeessa 

erikseen kehoteta.
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Huomautus:n Käytä ainoastaan Biddlen toimittamia kaapeleita. 
Tavalliset puhelinkaapelit eivät sovellu tähän 
käyttöön.

Useampien laiteyksiköiden ohjaaminen yhdestä 
ohjausyksiköstä

• Yksi ohjausyksikkö voidaan kytkeä jopa 10 laiteyksikköön. 
Tällöin laitteet on liitettävä yhteen.

• Kaapeleiden yhteenlaskettu pituus ei saa ylittää 100 m.

2.8.2 Kosketusohjaimen asennus

1. Avaa kytkin.

2. Kuljeta kaapeli takapaneelin aukon kautta.

3. Kiinnitä takapaneeli seinään.

4. Kiinnitä kaapeli laitteen mukana toimitetulla 
kaapelikiinnikkeellä.

Huomautus:n Kaapelia on tultava esiin noin 9 cm kiinnikkeestä.

5. Kytke ohjauskaapelin liitäntä piirilevyyn.

6. Aseta etupaneeli takalevyn päälle.

2.8.3 Ohjausyksikön kytkeminen laitteeseen

Ohjausyksikön liitännät G ja E sijaitsevat kytkentäpaneelissa 
3laiteyksikön päällä. Molemmat liitännät ovat toiminnoiltaan 
identtisiä. Toisessa liitännässä on päätyliitin.

1. Kytke ohjauskaapeli vapaaseen liitäntään G tai E.

Huomautus:n Älä poista päätyliitintä koska tällöin laite ei toimi 
oikein.

Huomautus:n Jätä ylimääräistä kaapelia noin  30 cm: Sitä tarvitaan, 
jotta elektroniikkayksikkö voidaan ottaa ulos 
laitteesta huollon yhteydessä.
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Useampien laiteyksiköiden ohjaaminen yhdestä 
ohjausyksiköstä

1. Irrota jokaisesta liitettävästä laitteesta pääteliitin liitännästä 
G tai E.

2. Laitteiden liittäminen: Kytke ohjauskaapelit liitäntöihin G ja 
E.

Huomautus:n Älä poista pääteliitintä viimeisestä laiteyksiköstä, 
koska tällöin laitteet eivät toimi oikein.

2.8.4 Ulkoisten ohjainten liittäminen laitteeseen 
(valinnainen) 

Laitteen yläosassa olevassa kytkentälevyssä on kolme liitäntää 
(X72) ulkoisten ohjainten liittämiseksi. Liitäntöjä voidaan 
käyttää laitteen toimintatilan vaihtamiseen ilman, että käyttäjän 
tarvitsee puuttua asiaan. Liitäntöjä voidaan käyttää esim. 
ajastimen, kosketustermostaatin tai rakennuksen 
energianhallintajärjestelmän ohjaaman releen liittämiseen.

1.  Kytke ulkoisen ohjaimen (jos tällainen on käytössä) kaapeli 
kytkentälevyn liittimiin.

Varoitus:c Liitäntä on suunniteltu ohjaimia varten, joissa on 
mahdollisia vapaita kontakteja. Biddle suosittelee, 
että käytetään komponentteja, joissa on 
kultapäällysteiset kontaktit ja pieni vastus. Vastus on 
mielellään alle 20 mΩ, jotta 1 mA:n kytkeminen 5 
VDC:ssä on mahdollista.
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2.8.5 Syötteiden toiminnot

Ohjauskomponentin toiminnot riippuvat liittimistä, joihin 
komponentti on liitetty, ja liitännän asetuksista. Alla oleva 
taulukko esittää kunkin ohjaustoiminnon suhteen ne liittimet, 
joihin ohjauskomponentti on liitettävä, ja kuinka liitäntä on 
asetettava.

Liitännän asetus liittyy ohjauskomponentin alueeseen:

• Paikallinen: Ohjauskomponentti on aktiivinen yksikössä, 
johon komponentti on liitetty

• Yleinen: Sen lisäksi, että ohjauskomponentti on aktiivinen 
laitteessa, johon komponentti on liitetty, se on aktiivinen 
myös kaikissa muissa laitteissa, jotka on liitetty samaan 
kosketusohjaimeen

Alue asetetaan vakiona paikalliseksi. Ohjausalueen 
asettamiseksi yleiseen on oikosulkupala siirettävä liitäntään 
(blokki X64). Siirrettävä oikosulkupala riippuu 
ohjaustoiminnosta (katso alla oleva taulukko). Aseta poistettu 
oikosulkupala annettuihin paikkoihin (X65).

Liitäntä sijaitsee yksikön sisäpuolella ja siihen pääsee käsiksi, 
kun moottoriluukku on poistettu.

Varoitus:c CITY:
 Oikosulkupala on vakiona asennettuna liitinten T ja 
G väliin. Tämä oikosulkupala on poistettava, jos 
ohjauskomponentti liitetään T:hen ja G:hen. Jos 
ohjauskomponenttia ei asenneta, on oikosulkupala 
jätettävä paikoilleen: Yksikkö ei toimi ilman 
oikosulkupalaa.

Varoitus:c CYV:
CYV-yksiköt on varustettu vapautusreleellä, jota 
valvoo Daikin-järjestelmä. Tämä rele liitetään blokin 
X72 liittimiin T ja G. Yksikkö voidaan kytkeä päälle 
tai pois päältä vain, kun Daikin-järjestelmä on 
aktiivinen. Jos Daikin-järjestelmä ei ole aktiivinen, 
yksikkö on pois päältä.

Yksikkö voidaan kytkeä päälle ja pois päältä ulkoisesti 
Daikin-järjestelmästä välittämättä. Asenna tässä 
tapauksessa liitinten T ja G välille oikosulkupala tai 
ohjauskomponentti vakiojohdotuksen asemesta tai 
sen kanssa.
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Blokin X72 liitinten kontaktit toimivat vain, kun 
Daikin-järjestelmä sulkee kontaktin sallimisen.

Syötteiden toiminnot

Huomautus:n Toiminnot, joissa käytetään liittimiä P ja G, ovat 
saatavilla vain liitinversiossa V4.0 Rev.06 (IC10). 
Liittimien P ja G yleinen alue voidaan asettaa vain 
kosketusohjaimen version V2.1 Rev.0.2 ja liitinversion 
V4.0 Rev.07 (IC10) avulla. Blokin X64 
oikosulkupalojen vakioasetukset esitetään vastapäätä 
olevassa kuviossa.

2.8.6 Laitteen liitäntä (CYV)

CYV-laitteissa on ylimääräinen X83-liitäntä Kytkentä tähän 
liitäntään ei ole käytössä, kun laite on päällä. 

Liitäntää voidaan käyttää esimerkiksi toimintasignaalina.

TOIMINTA ALUE LIITIN TOIMINTA

PAIKALLI-
NEN YLEINEN: KONTAKTI SULJETTU KONTAKTI AVOINNA

Laitteen 
kytkemi-
nen päälle/
pois

Asettami-
nen ei tar-
peen

Poista oiko-
sulkupala 6 
liitännän 
blokista 64.

T ja G Laite on pysähdyksissä- 
Laite voidaan kytkeä päälle 
tai pois päältä kosketusoh-
jaimella.

Laite on pois päältä eikä sitä 
voi kytkeä päälle tai pois 
päältä kosketusohjaimella.

Muuta ase-
tuksia.

Asettami-
nen ei tar-
peen

Poista oiko-
sulkupala 5 
liitännän 
blokista 64.

D ja G Laite toimii 1 tasoa kor-
keammalla kuin mitä koske-
tusohjain näyttää. CITY 
E:ssä myös sähkölämmitys li-
sääntyy.

Laite toimii kosketusohjai-
men näyttämëllä tavalla.

P ja G Yksikkö toimii korkeimmalla 
tasolla. CITY E:ssä sähkö-
lämmitys ei lisäänny.

Laite toimii kosketusohjai-
men näyttämëllä tavalla.

D, P ja G Yksikkö toimii korkeimmalla 
tasolla. CITY E:ssä myös 
sähkölämmitys on kytkeyty-
nyt korkeimmalle tasolle.

Laite toimii kosketusohjai-
men näyttämëllä tavalla.

Varoitus: Jos sähkölämmitystä ei tarvitse koskaan kytkeä päälle sa-
manaikaisesti, tulee oikosulkupala 4 poistaa. Tämä asetus toimii vain-
paikallisesti, ja siksi se pitää tehdä jokaisessa yksikössä, jossa tätä toi-
mintoa tarvitaan.
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2.8.7 Kosketusohjaimen asennus

Kosketusohjain on asennettava, jotta se saa tiedon siitä, 
montako laitetta siihen on liitetty. Asennus on suoritettava 
seuraavissa tapauksissa:

• Ennen laitteen käyttöönottoa.

• Kun kosketusohjaimeen on kytketty lisälaitteita.

• Ohjauskaapelin tarkistamiseksi.

1. Paina näppäimiä :, ] ja [ samanaikaisesti.

2. Odota 10 sekuntia. Näppäinten ] ja [ LED-valot alkavat 
vilkkua.

3. Odota 2 minuuttia. Näppäimen : LED-valo alkaa vilkkua. 
LED-valon välähtämisten lukumäärä vastaa 
kosketusohjaimeen kytkettyjen laitteiden lukumäärää.

Laite on nyt valmis otettavaksi käyttöön.

2.9 Ohjausjärjestelmä, jossa ei ole kosketusohjainta (CITY ja CYV)

Laitetta voi ohjata ohjainkomponenttien avulla (kuten 
rakennuksen energianhallintajärjestelmän ohjaaman releen, 
huonetermostaatin, ajastimen tai ovikytkimen avulla). Silloin 
normaalia Biddle-kosketusohjainta ei tarvita. 

Seuraavien laitteiden lämmitystehoa ei voi säätää erikseen 
säätämättä puhaltimen nopeutta:

• CITY-E

• CYV

Jos sähkölämmityksen erillistä ohjausta kuitenkin tarvitaan, 
suositellaan käyttämään tehon ohjainta (esim. Kimsafe-
ohjainta).
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2.9.1 Liitännän muokkaaminen

Laitteen käyttöön ottamiseksi ilman kosketusohjainta liitäntää 
on muokattava. Tämä tehdään poistamalla oikosulkupalat 1 ja 2 
liitännän blokista 64.

1. Kytke virransyöttö pois päältä.

2. Avaa laite (katso myös laitteen käyttöopas).

3. Siirrä oikosulkupalat 1 ja 2 niille varattuihin kohtiin (X65).

4. Sulje laite.

2.9.2 Ohjauskomponenttien kytkeminen

Varoitus:c Ohjauskomponentit on kytkettävä laitteen 
ulkopuolella olevan kytkentälevyn blokkiin X72.

Varoitus:c Ohjauskomponentit on vaihdettava mahdollisten 
vapaiden kontaktien kanssa. Biddle suosittelee, että 
käytetään komponentteja, joissa on kultapäällysteiset 
kontaktit ja pieni vastus. Vastus on mielellään alle 20 
mΩ, jotta 1 mA:n kytkeminen 5 VDC:ssä on 
mahdollista.

Ohjauskomponentit voivat aktivoida neljä toimintoa:

• Laitteen kytkeminen pois päältä (OFF)

• Laitteen kytkeminen pienelle nopeudelle (1)

• Laitteen kytkeminen keskimääräiselle nopeudelle (2)

• Laitteen kytkeminen suurelle nopeudelle (3)

Toiminto aktivoituu, kun ohjauskomponentti aikaansaa 
kontaktin kytkettyjen liitinten välille kuvassa osoitetulla tavalla. 
Noudata alla olevia ohjeita yhden tai useamman toiminnon 
käyttämiseen:
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1. Valitse ohjaustoiminto.

2. Kytke ohjauskomponentti blokin X72 vastaaviin liittimiin P, 
D, T tai G. Käytä oheista piiridiagrammia.

3. Toista vaiheet 1 ja 2 kunkin lisäkomponentin suhteen.

4. Kytke laite virtalähteeseen. Ohjausjärjestelmä on nyt valmis 
otettavaksi käyttöön.

Jos haluat kytkeä useita laitteita (enintään 10) yhteen 
ohjauskomponenttiin, on liitinten johdotuksen oltava 
läpikytkettynä laitteiden välille.

2.10 Laitteen viimeistely

2.10.1 Vapaasti roikkuvien mallien viimeistely

Imusäleikön kiinnittäminen

1. Kiinnitä imusäleiköt laitteeseen:

- Ripusta säleiköt laitteen yläpuolelle.
- Säleikköjen takana on ulokkeet. Kiinnitä säleikkö tämän 

ulokkeen avulla suorakulmaiseen reikään.

2.10.2 Upotettujen mallien viimeistely

Yleistä

Huomautus:n Varmista, että laitetta päästään huoltamaan ja 
korjaamaan esim. huoltoluukun kautta.

Puhalluskanavan mukauttaminen

Jos asennat useamman laiteyksikön rinnakkain, puhalluskanavaa 
on mukautettava niin, etteivät päätyreunat ole toistensa tiellä.

1. Irrota päätykappale, jossa on päätyreuna 1.
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2. Asenna päätykappale, jossa ei ole päätyreunaa 2.

Puhalluskanavan asentaminen

1. Tee kattoon aukko puhalluskanavaa varten (katso mitat 
taulukosta).

2. Kiinnitä molemmat kulmalistat 3 peltiruuveilla laitteeseen 
puhallusaukon reunoja pitkin.

3. Työnnä puhalluskanava 4 laitteen puhallusaukkoon 
halutulle korkeudelle.

4. Kiinnitä puhalluskanava peltiruuveilla kulmalistoihin 3.

Puhalluskanavan aukon mitat

Imusäleikön asentaminen imukanavaan

1. Tee alakattoon aukko imukanavaa varten (katso mitat 
taulukosta).

2. Irrota imusäleikkö kehyksestään:

- Paina säleikön kahta nastaa 1 toisiaan kohti ja kallista 
säleikköä ulospäin.

- Paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.

3. Kiinnitä imusäleikkö imukanavan kehykseen.

KOKO TYYPPI MITTA

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. Laita säleikkö takaisin kehykseensä.

Huomautus:n Imusäleikkö voi olla toimitettaessa valmiiksi 
asennettuna imukanavaan.

5. Asenna listat kehyksen ympärille.

6. Ripusta imukanava. Käytä tähän mukana toimitettuja 
koukkuja tai neljää kierretankoa, M6.

Puhalluskanavan aukon mitat

Imuosan liittäminen laitteeseen

1. Liitä imuosa laitteeseen joustavilla letkuilla. Kiinnitä letkut 
letkukiinnikkeillä.

Liitosletkun halkaisija

2.10.3 Kasettimallien viimeistely

Huomautus:n Laitemallien CITY 200 ja CITY 250 imukanava 
toimitetaan kahdessa osassa.

KOKO TYYPPI MITTA

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

TYYPPI LETKUN HALKAISIJA

CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY L-R 250 mm
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Imukanavan asennus

1. Asenna ilmukanava laitteeseen:

- Ripusta imukanava laitteen yläosaan.
- Kiinnitä imukanavan reuna 1 laitteeseen ruuveilla.

2. Kiinnitä imukanavan kulmat 2 kattoon. Käytä tähän 
mukana toimitettuja koukkuja tai kahta kierretankoa, M6.

Varoitus:w Jos imukanavaa ei kiinnitetä kattoon, laite voi 
kallistua ja pudota alas kannakkeistaan.

Imusäleikön asennus

1. Irrota imusäleikkö kehyksestään:

- Paina säleikön kahta nastaa 1 toisiaan kohti ja kallista 
säleikköä ulospäin.

- Paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.

2. Kiinnitä kehys 3 ruuveilla imukanavaan.

3. Laita säleikkö takaisin kehykseensä.

Viimeistely

1. Asenna listat laitteen ympärille.

2. Tee alakattoon aukko (katso mitat taulukosta). 
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Puhalluskanavan aukon mitat

2.11 Laitteen käynnistäminen ja toiminnan tarkistaminen

1. Kaikki mallit:
Tarkista seuraavat kytkennät:

- Virtalähde;
- Ohjauspaneelin ja laitteen (tai laitteiden) välinen 

ohjauskaapeli (tai kaapelit);
- CYQ ja CYV: Laitteen (tai laitteiden) ja Daikin-

komponenttien väliset ohjauskaapelit
- Ulkoiset ohjainkomponentit (mikäli käytössä).

2. CYQ ja CYV:

1. Kytke Daikin-sisäyksiköt ja -ulkoyksiköt päälle.
2. Testaa Daikin-järjestelmä ulkoyksikön 

asennuskäsikirjassa kuvatulla tavalla.

3. Kaikki mallit:

1. Kytke virtalähde päälle ja/tai laita kaikkien liitettyjen 
laitteiden pistokkeet pistorasiaan.

2. Kytke ilmaverho päälle ohjausyksikön avulla.
3. Alusta ohjausyksikkö.

4. CITY W ja CYV:

1. Tarkista, että lämmönvaihdin on liitetty oikein.
2. Varmista, että keskuslämmitysjärjestelmä tai Daikin-

järjestelmä on päällä.
3. Tunnustele, alkaako puhallusilma lämmetä. Tämä voi 

kestää jonkin aikaa.
4. Ilmaa lämmönvaihdin tarvittaessa.

CYQ:
Käytä laitetta Daikin-ohjausyksikön avulla ja tarkista 
toiminta:

KOKO TYYPPI MITTA

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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1. Kytke laite päälle. Laitteen tulee aloittaa ilman 
puhaltaminen.

2. Aseta toiminta lämmitystilaan ja lämpötila 
maksimiarvoon. Laitteen tulee aloittaa lämpimän ilman 
puhaltaminen hetken kuluttua.

3. Aseta toiminta vain puhallintilaan. Laitteen tulee aloittaa 
viileän ilman puhaltaminen hetken kuluttua.

4. Kytke laite pois päältä. Laitteen tulee kytkeytyä pois 
päältä hetken kuluttua.

CITY E:

1. Varmista, että lämmitys on päällä ohjausyksikössä.
2. Tunnustele, alkaako puhallusilma lämmetä.

CITY A:
Tunnustele, puhaltaako laite ilmaa.
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3 .  . Käyttö CITY and CYV

CITYjaCYV-yksiköt on varustettu kosketusohjaimella. 
Versiosta riippuen kosketusohjaimessa on 3 tai 5 näppäintä. 
Näiden näppäinten avulla käyttäkä voi tehdä seuraavat 
asetukset:

• Laitteen kytkeminen päälle/pois.

• Tuulettimen nopeuden säätämisnäppäin:,] ja [.

• Lämmittimen säätämisnäppäin ' ja " (CITY E ja CYV).

Laitteeseen on mahdollisesti kytketty termostaatti. Tässä 
tapauksessa katso ohjeet käyttöohjaista.

3.1 Laitteen kytkeminen päälle/pois

Laite on pois päältä, kun mikään yllä olevien näppäinten :, ] 
tai [ LED ei ole valaistu. Kytke laite päälle painamalla yhtä 
näppäimistä.

Kytke laite pois päältä painamalla puhaltimen asetusnäppäintä 
(näppäin :, ] tai [), jonka päällä oleva LED on valaistu. 
Laite pysähtyy ja näppäimen yläpuolella oleva LED sammuu.

3.2 Tuulettimen nopeuden säätäminen

Laitteessa on kolme tuulettimen nopeutta.

• Paina: kytkeäksesi tuulettimen pienelle nopeudelle.

• Paina] kytkeäksesi tuulettimen keskimääräiselle 
nopeudelle.

• Paina[ kytkeäksesi tuulettimen kovalle nopeudelle.

Huomautus:n Kytke laite pois päältä painamalla näppäintä, jonka 
päällä oleva LED on valaistu.

3.2.1 Suositellut asetukset

Jotta ilma-alueet saadaan tehokkaasti eroteltua, mutta 
energiakulutus kuitenkin pidettyä mahdollisimman pienenä, 
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Biddle suosittelee käyttämään pienintä puhallusvoimaa, jolla ei 
vetoa ilmene.

3.3 Lämmittimen säätäminen (CITY E ja CYV)

Laitteessa on kaksi lämmitystasoa.

• Paina ' kytkeäksesi lämmön matalalle tasolle.

• Paina " kytkeäksesi lämmön korkealle tasolle.

Huomautus:n Kytke laite pois päältä painamalla näppäintä, jonka 
päällä oleva LED on valaistu.

Huomautus:n Jos painat ", kun laite on asetettu alhaiseille 
tuulettimen nopeudelle, laite kytkeytyy 
turvallisuussyistä automaattisesti keskimääräiselle 
tuulettimen nopeudelle.

CYV-mallissa puhalluksen lämpötila pysyy enemmän 
tai vähemmän vakiona, mutta 
kokonaislämmityskapasiteetti nousee.
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4 .  . Käyttö, CYQ

Daikin-ohjausyksikkö Ilmaverhoa käytetään Daikin-ohjausyksikön avulla.

Useimmat Daikin-ohjausyksikön toiminnot toimivat vastaavan 
käyttöoppaan kuvauksen mukaisesti. Monet toiminnoista 
toimivat eri tavalla tai eivät toimi lainkaan.

4.1 Laitteen kytkeminen päälle/pois

4.1.1 Järjestelmän kytkeminen päälle/pois

• Paina näppäintä  laitteen kytkemiseksi päälle/pois päältä. 

Kun tämän näppäimen viereinen LED-valo palaa, on järjestelmä 
käynnissä. Jos LED-valo välkkyy, on järjestelmässä vika.

4.1.2 Toimintatilan valitseminen

Valitse toimintatila näppäimellä :

• Vain puhallin (symboli ): Ilmaverho puhaltaa jatkuvasti 
lämmittämätöntä ilmaa.

• Lämmitys (symboli ): Järjestelmä säätelee ilmaverhon 
lämmitystä automaattisesti.

Muita toimintatiloja ei ole. 

4.1.3 Jäänpoisto

Kun Daikin-ohjausyksikön näytöllä on symboli , 
järjestelmä toimii jäänpoistotilassa. Silloin ilmaverho laskee ulos 
lämmittämättömän tai kylmän ilman tai pysähtyy (tämä riippuu 
ohjausyksikön asetuksista).

Jäänpoisto aktivoituu automaattisesti tarpeen mukaan. Kun 
jäänpoisto on suoritettu, laite toimii taas normaalisti.

Ks. myös:
2.6.4 "Daikin-ohjausyksikön asetukset" sivulla 19
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4.2 Ilmaverhon säätö 

4.2.1 Ilmaverhon voimakkuuden säätö

Ilmaverhossa on kaksi esisäädettyä voimakkuutta

• Vaihda voimakkuutta näppäimellä .

Näppäin  ei toimintoa

Suositellut asetukset

Jotta ilma-alueet saadaan tehokkaasti eroteltua, mutta 
energiakulutus kuitenkin pidettyä mahdollisimman pienenä, 
Biddle suosittelee käyttämään pienintä puhallusvoimaa, jolla ei 
vetoa ilmene.

4.2.2 Lämpötilan säätö

Daikin-ohjausyksikön näyttö (esimerkki) • Aseta toivottu huoneen lämpötila näppäimiä käyttäen . 

Järjestelmä säätelee ilmaverhon lämmitystä automaattisesti. 
Lämmitys loppuu, kun saavutetaan asetettu huoneen lämpötila. 
Sitten ilmaverho laskee ulos lämmittämättömän ilman tai 
pysähtyy (tämä riippuu Daikin-ohjausyksikön asetuksista).

Huomautus:n Ristiveto-ongelmien välttämiseksi Biddle suosittelee 
lämpötilan asettamista maksimiin.

Ks. myös:
2.6.4 "Daikin-ohjausyksikön asetukset" sivulla 19
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5 .  . Kunnossapito

5.1 Suodattimen vaihto tai puhdistus

Suodatin on puhdistettava säännöllisesti. Likainen suodatin voi 
aiheuttaa riittämätöntä lämmitystä sekä kovaa ääntä. 
Suodattimen puhdistusväli riippuu paikallisista olosuhteista. 

Suodatin voidaan puhdistaa esimerkiksi imuroimalla. Muutaman 
puhdistuskerran jälkeen suodatin pitää kuitenkin vaihtaa. 
Biddleltä voi tilata uusia suodattimia.

5.1.1 Suodattimen poistaminen

Vapaasti roikkuvat mallit

1. Irrota imusäleikkö laitteesta: 

- Nosta säleikköä pohjasta ja irrota se. 

2. Poista säleikkö imusäleiköstä:

- Aseta sormet kohdassa 1 oleviin reikiin, 
- Vedä esitettyyn suuntaan.

3. Puhdista tai vaihda suodatin.
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Upotettavat ja kasettimallit

1. Avaa imusäleikkö:

- Paina kahta nastaa 1 toisiaan kohti - ja säleikkö 
laskeutuu alas.

2. Ota suodatin ulos säleiköstä.

3. Puhdista tai vaihda suodatin.

5.2 Laitteen puhdistaminen

Laitteen ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja 
miedolla puhdistusaineella. Liuottimia ei saa käyttää.

Varoitus:c Varmista, ettei laitteeseen pääse vettä.

5.3 Määräaikaishuolto

Biddle suosittelee, että asentaja tai muu tekninen asiantuntija 
suorittaa seuraavat tarkistukset ja huoltotoimenpiteet joka 
vuosi.

• Tarkista, että suodatin on riittävän puhdas ja ehjä. Vaihda 
suodatin tarvittaessa.

• Tarkista, että lämmönvaihdin tai sähkölämmityselementit 
ovat puhtaat. Pinttynyt lika voi aiheuttaa epämiellyttävää 
hajua.

Puhdista varovasti pölynimurilla. 

Varoitus:c Lämmönvaihtimen lamellit rikkoutuvat helposti.

Varoitus:w Lämmönvaihtimen lamellit ovat teräviä.

• Tarkista tuulettimien toiminta.
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6 .  . Viat

6.1 Turvallisuusohjeet

Vaara:d Vain pätevä asiantuntija saa työskennellä 
laitteen sisäpuolisten osien parissa.

Varoitus:w Lue ennen aloittamista turvallisuusohjeet.

Ks. myös:
1.4 "Turvallisuusohjeet" sivulla 10

6.2 Vikojen tarkistus

Huomautus:n Seuraavien tarkistusten tekemiseen ei tarvita 
asiantuntijan apua. 

Jos epäilet vikaa, suorita seuraavat toimet määrittääksesi vian 
sijainnin:

1. Seuraavia vaiheita seuraten voit määrittää, onko ilmiö 
korjattavissa helposti vai aiheuttaako sen todellinen vika.

2. Jos toteat vian olevan sellainen, jota ei voi korjata 
seuraavien vaiheiden avulla, ota yhteys laitteen toimittajaan.

6.2.1 CYQ:

1. Valitse Daikin-ohjausyksiköstä lämmitystila ja aseta 
lämpötila maksimiarvoon.

- Jos laite ei puhalla ilmaa tai lämmitä sitä 15 minuutin 
kuluttua, on laitteessa vika.

2. Asera lämpötila minimiarvoon.

- Jos laite puhaltaa edelleen lämmintä ilmaa 15 minuutin 
kuluttua, on laitteessa vika.

Ks. myös:
6.3 "Yksinkertaisten ongelmien selvittäminen" sivulla 42
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6.4 "Vikojen korjaaminen" sivulla 43

6.3 Yksinkertaisten ongelmien selvittäminen

Mikäli epäilet vikaa, yritä ratkaista ongelma oheisen taulukon 
avulla. Tähän ei vaadita asiantuntijaa.

Ks. myös:
2.6.4 "Daikin-ohjausyksikön asetukset" sivulla 19
2.8.7 "Kosketusohjaimen asennus" sivulla 27
4.1 "Laitteen kytkeminen päälle/pois" sivulla 37

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU

Laite ei toimi ja näyttö on pimeä 
eikä reagoi kosketukseen. 

Kosketusohjain ei saa virtaa. Tarkista virransyöttö:
• Pistorasia,
• Turvakytkin,
• Sulake.

Laite ei saa virtaa. Tarkista, että laite saa virtaa.
Kosketusohjainta ei ole asennettu. Asenna kosketusohjain.
 Huono liitinkontakti tai kaapeli 
rikki.

Tarkista liittimen kontaktit (poista 
mahdollinen pakkauskalvo). Vaihda 
kaapeli tarvittaessa.

Ilmaverho on kytketty pois päältä, 
mutta toimii silti.

Vain sähkölämmitteiset mallit:Laite 
jäähtyy automaattisesti.

Tämä ei ole toimintahäiriö. Laite 
kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä 10 minuutin kuluessa.

Laitteet, jotka on kytkety Daikin-järjestelmään (CYQ ja CYV):
Ohjausyksikön näytöllä ei näy mi-
tään.

Laite, johon ohjausyksikkö on kyt-
ketty, ei saa virtaa.

Tarkista liitin ja päävirtalähde.

Näppäin Daikin-ohjausyksi-
kössä ei toimi. 

Tähän näppäimeen ei ole liitetty toi-
mintoa.

Ilmaverho ei toimi. Järjestelmä on kytketty pois päältä 
tai se on kytkenyt ilmaverhon auto-
maattisesti pois päältä.

Tarkista Daikin-ohjausyksikön ase-
tukset.

Ilmaverho puhaltaa lämmittämä-
töntä ilmaa.

Daikin-järjestelmässä on jokin vika Tarkista Daikin-ohjausyksikön ase-
tukset. 

Daikin-järjestelmä on kytkenyt läm-
mityksen automaattisesti pois 
päältä.

Tarkista Daikin-ohjausyksikön ase-
tukset. 

Ilmaverho puhaltaa lämmittämä-
töntä tai kylmää ilmaa tai ei toimi 
ollenkaan, Daikin-ohjausyksikön 
näytöllä näkyy .

Järjestelmä toimii jäänpoistotilassa. 
Tämä kestää 5–10 minuuttia.

Odota, kunnes jäänpoisto on suori-
tettu.
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4.1.1 "Järjestelmän kytkeminen päälle/pois" sivulla 37

6.4 Vikojen korjaaminen

Jos epäilet vikaa:

1. Tarkista, voidaanko ongelma ratkaista helposti.

2. Yritä ratkaista ongelma oheisen taulukon avulla. Tähän ei 
tarvita teknistä asiantuntemusta.

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU

Ohjainyksikkö toimii normaalisti, 
mutta laite ei noudata ohjausta.

Liitinten T:n ja G:n välillä ei ole oi-
kosulkupalaa.

Asenna oikosulkupala blokin X72 lii-
tinten T:n ja G:n välille

Ulkoinen signaali ohjaa laitetta. Tarkista liitännät ja oikosulkupalat.
Puhaltimet eivät saa virtaa. 1. Tarkista muuntajan sulake.

2. Tarkista johdotukset muuntajan 
ja puhaltimien välillä.

3. Vaihda muuntaja.
Laite ei toimi ja näyttö on pimeä 
eikä reagoi kosketukseen. 

Laite ei saa virtaa. Tarkista virtaliitännät ja johdotus.
Ohjausyksikön ja piirilevyn väliset 
kytkennät ovat virheelliset.

1. Tarkista ohjauskaapeli.
2. Tarkista kytkentäpaneelin ja 

piirilevyn liittimien välinen 
johdotus.

Piirilevy ei toimi. 1. Tarkista sulake F2.
2. Tarkista virtakaapeli.
3. Vaihda piirilevy.

Ohjausyksikössä on vika. Tarkista ohjausyksikön toiminta liit-
tämällä se toiseen laitteeseen toi-
sella kaapelilla. Jos ohjausyksikkö ei 
toimi, vaihda se uuteen.

Yksi puhallin ei toimi. Puhallin ei saa virtaa tai se on vialli-
nen.

1. Tarkista puhaltimen johdotukset.
2. Tarkista muuntajan sulake.
3. Vaihda puhallin.

Puhaltimet eivät toimi tietyllä voi-
makkuudella.

Kyseinen kytkentä on virheellinen. 1. Tarkista muuntajan liitännät.
2. Tarkista kytkentäpaneelin ja 

piirilevyn välinen johdotus.
Sähkölämmitys ei toimi. Laite on ylikuumentunut. Tarkista ylärajan termostaatti.
Laite toimii odotusten vastaisesti. 1. Ohjauskomponentit saattavat olla 

väärin kytkettyinä.
Tarkista asennus.

2. Oikosulkupalojen 1, 2 ja 3 (punai-
nen) asetukset eroavat standardista.

Tarkista oikosulkupalojen sijainti.
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Ks. myös:
2.8.5 "Syötteiden toiminnot" sivulla 25
2.6.4 "Daikin-ohjausyksikön asetukset" sivulla 19
2.8 "Ohjausyksikön ja ulkoisten ohjainten asentaminen (CITY ja 

CYV)" sivulla 22
2.9 "Ohjausjärjestelmä, jossa ei ole kosketusohjainta (CITY ja 

CYV)" sivulla 27
7.3 "Elektroniikkayksikkö" sivulla 47
7.4 "Daikin-elektroniikkayksikkö (CYQ ja CYV)" sivulla 47
7.5 "Sulakkeet" sivulla 48
7.8 "Maksimitermostaatin uudelleen säätäminen (CITY E)" 

sivulla 49

Laitteet, jotka on kytkety Daikin-järjestelmään (CYQ ja CYV):
Daikin-ohjausyksikön näytöllä ei näy 
mitään.

Laite ei saa virtaa. 1. Tarkista virransyöttö.
2. Perehdy ohjausyksikön 

asennusoppaaseen.
3. Ota yhteys toimittajaan.

Ohjausyksikön kytkentä on huono.
Ilmaverhon Daikin-komponenteissa 
on vika.

Daikin-ohjausyksikkö ilmoittaa 
viasta (vilkkuva LED-merkkivalo ja/
tai virhekoodi).

Laitteen tai ulkoyksikön Daikin-
komponentit ovat havainneet vian.

1. Perehdy ulkoyksikön huolto-
oppaaseen.

2. Ota yhteys toimittajaan.
Ilmaverho ei toimi, vaikka Daikin-
ohjausyksikkö näyttää, että se toimii 
normaalisti.

Laitteen Biddle-elektroniikassa, 
muuntajassa, sulakkeessa tai puhalti-
messa on vikaa.

1. Tarkista sulakkeet.
2. Tarkista muuntajaan menevät 

johdotukset.
3. Tarkista laitteen komponenttien 

väliset johdotukset.
Laite puhaltaa jatkuvasti viileää ilmaa 
ja/tai laitteesta pisaroi tiivistynyttä 
vettä.

Ilmaverhossa on vika.
Varoitus:
Tilanne voi olla vaarallinen ja/tai ai-
heuttaa vaurioita.

1. Katkaise välittömästi virta koko 
järjestelmästä.

2. Ota yhteys toimittajaan.

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU
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7 .  . Huolto

7.1 Turvallisuusohjeet

Varoitus:w Laitteen huollon saa suorittaa vain pätevä 
huoltohenkilö.

Varoitus:w Lue ennen aloittamista turvallisuusohjeet.

Ks. myös:
1.4 "Turvallisuusohjeet" sivulla 10

7.2 Laitteen avaaminen

7.2.1 Kaikki mallit

1. Kytke laite pois päältä ohjausyksikön avulla.

Varoitus:w Irrota virtalähde (irrota virtapistoke 
pistorasiasta tai käännä turvakytkin OFF-
asentoon).

7.2.2 Vapaasti roikkuvat mallit

1. Irrota imusäleikkö laitteesta: 

- Nosta säleikköä pohjasta ja irrota se. 
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7.2.3 Kasettimallit

1. Irrota imusäleikkö kehyksestään:

- Paina kahta nastaa 1 toisiaan kohti - ja säleikkö 
laskeutuu alas.

- Paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.

2. Avaa ruuvit 3 ja irrota kehikko.

7.2.4 Kaikki mallit

1. Avaa moottoriluukku 1:

- Avaa moottoriluukun etupuolella olevat ruuvit.
- Vedä luukkua hieman eteenpäin ja nosta se pois.

Varoitus:c Koko luukku irtoaa, kun vedät sitä eteenpäin: varo, 
ettei se pääse putoamaan.

Varoitus:w Kun laitat moottoriluukun paikoilleen, kiinnitä 
se aina reunapyëlletyillä laippapulteilla: niitä 
tarvitaan maadoitukseen.
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7.3 Elektroniikkayksikkö

Laitteessa on yksi elektroniikkayksikkö. Versiosta riippuen 
tähän sisältyvät mm. seuraavat:

• Muuntaja;

• Piirilevy;

• Kytkentäpaneeli;

• Sulakkeet.

7.3.1 Elektroniikkayksikön irrottaminen

1. Kytke laite pois päältä ohjausyksikön avulla.

Varoitus:w Irrota virtalähde (irrota virtapistoke 
pistorasiasta tai käännä turvakytkin OFF-
asentoon).

2. Avaa moottoriluukku.

3. Irrota kaikki laitteeseen kiinnitetyt liittimet ja maadoitukset 
piirilevystä.

4. Avaa ruuvit 1.

5. Irrota elektroniikkayksikkö.

6. Irrota liittimet kytkentälevystä.

7.4 Daikin-elektroniikkayksikkö (CYQ ja CYV)

Biddlen elektroniikkayksikön lisäksi laitteessa on myös Daikin-
elektroniikkayksikkö.
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7.4.1 Laitteen Daikin-elektroniikkayksikköjen esiin 
ottaminen

Kaikki mallit

1. Irrota tarkistuspaneeli 1 laitteesta.

2. Biddlen elektroniikkayksikkö sijaitsee kohdassa 2.

Mallit, joiden puhaltimen leveys on 150, 200 tai 250.

1. Poista kansi 3. Daikin-elektroniikkayksikkö sijaitsee tämän 
kannen takana.

Mallit, joissa puhallusaukon leveys on 100

1. Irrota laitteen sivussa olevan rasian kansi 4. Daikin-
elektroniikkayksikkö sijaitsee tämän kannen takana.

7.5 Sulakkeet

Laitteessa on kaksi sulaketta: 

1. Muuntajan sulake 1.

2. Piirilevyn sulake F60 2.

Sulakkeiden arvot on merkitty.

Vain CYQ ja CYV:
Daikin-elektroniikkayksikössä on piirilevyllä yksi lisäsulake, joka 
on merkitty (F1U).
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7.6 Lämmönvaihtimen ilmaaminen (CITY W)

Ilmausventtiili 2 sijaitsee yksikössä vasemmalla ylhäällä.

7.7 Ilman poisto lämmönvaihtimesta (CITY W)

Tyhjennystulppa 1 sijaitsee laitteessa vasemmalla.

7.8 Maksimitermostaatin uudelleen säätäminen (CITY E)

Laitteessa on maksimitermostaatti. Tämä on säädettävä 
uudelleen manuaalisesti sen lauetessa.

1. Kytke laite pois päältä.

2. Avaa moottoriluukku.

3. Etsi 1 ja säädä 2 maksimitermostaatti uudelleen.

4. Sulje laite.

Varoitus:c Virtakatkos voi aiheuttaa maksimitermostaatin 
laukeamisen.
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7.9 Biddle-ohjauskaapelin kokoonpano

Biddle-laitteissa käytettävä ohjauskaapeli poikkeaa 
vakiomallisista modulaarisista puhelinkaapeleista. 

Pistokkeet ovat tyyppiä RJ-11, mutta pistorasiat ovat ”suoria”: 
Liittimien molemmat päät ovat samalla tavalla kytkettyjä.

Bibble-kaapelien värikoodaus

Liitin Väri
1 (ei käytössä)
2 musta
3 punainen
4 vihreä
5 keltainen
6 (ei käytössä)
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8 .  . Purkaminen

Asennuksen saa purkaa, jäähdytysainetta, öljyä ja muita osia 
käsitellä vain laillistettu asentaja paikallisen ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan lainsäädännön mukaisesti käytetyt sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet on kerättävä kierrätykseen. Varmistamalla, 
että tämä tuote hävitetään oikealla tavalla, voit auttaa 
torjumaan mahdollisesti haitallista vaikutusta luontoon ja 
terveyteen. Lisätietoja saa laitteen toimittajalta tai 
asianomaisilta viranomaisilta.



Osoite kaikkia maita varten:

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

puh.: +31 512 33 55 24
faksi: +31 512 33 55 54

sähköposti:export@biddle.nl
internet: www.biddle.info
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Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Tämän käsikirjan sisältämä informaatio ja kuvitus ovat kokonaan Biddlen omaisuutta, eikä niitä saa käyttää 
(käsikirjaan kuuluvan laitteen käytön lisäksi), valokopioida, jäljentää, kääntää ja/tai saattaa sivullisten tietoon ilman 
Biddlen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Nimi ’Biddle’ on rekisteröity tavaramerkki.

Takuu ja vastuu

Takuuseen ja vastuuseen liittyvät ehdot on ilmoitettu Biddlen Myynti- ja toimitusehdoissa. 

Biddle ei vastaa missään tilanteessa seurannaisvahingoista.

Vastuu tämän oppaan sisällöstä

Biddle on noudattanut suurta huolellisuutta varmistaakseen yksittäisiä osia koskevan kuvauksen oikeellisuuden ja 
(tarvittaessa) täydellisyyden. Biddle ei tästä huolimatta vastaa tämän oppaan mahdollisten epätarkkuuksien ja/tai 
puutteiden aiheuttamista vahingoista.

Mikäli havaitset tässä oppaassa virheitä tai ristiriitaisuuksia, pyydämme sinua ilmoittamaan meille näistä puutteista. 
Siten pystymme parantamaan entisestäänkin julkaisujemme laatua.

Biddle pidättää itsellään oikeuden muuttaa tässä ohjeessa ilmoitettuja teknisiä tietoja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on jotain huomautettavaa tai kysyttävää tähän tuotteeseen liittyvistä yksityiskohdista, älä epäröi ottaa 
yhteyttä Biddleen.
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