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1. .
1.1

Bevezető

Erről az útmutatóról
Ez az útmutató a CITY, CYQ, CYV komfort légfüggöny
szerelését, kezelését és karbantartását ismerteti. Az útmutató
a javítási műveletekkel kapcsolatos instrukciókat is tartalmaz.

1.2

Az útmutatóra vonatkozó megjegyzések
1.2.1 Csak a CYQ és a CYV esetében:

hu

Ez az útmutató kereszthivatkozásokat tartalmaz a összetevők
útmutatóira (kültéri egység, beltéri egység, kezelőpanel stb.).
1.2.2 Az útmutatóban használt margószimbólumok
Az útmutató az alábbi szimbólumokat tartalmazza:

n
c

Megjegyzés:

A szöveg valamely fontos részére hívja fel a figyelmet.

Vigyázat:

Ha nem megfelelően hajtja végre ezt a műveletet,
kárt tehet a berendezésben.
Pontosan tartsa be az utasításokat.

w

Figyelmeztetés:

Ha nem megfelelően hajtja végre ezt az
eljárást vagy műveletet, kárt tehet a
berendezésben és/vagy személyi sérülést
okozhat.
Pontosan tartsa be az utasításokat.
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Veszély:

Nem megengedett műveleteket jelöl.
Ha a jelzést figyelmen kívül hagyja, kárt vagy
személyi sérüléssel járó baleseteket okozhat.

1.2.3 A berendezésen és az útmutatóban használt
piktogramok
A következő piktogramok potenciális kockázatokat és
veszélyeket jelölnek. Ugyanezek a piktogramok megtalálhatók
a berendezésen is.
Piktogramok
PIKTOGRAM

LEÍRÁS

w

A berendezés feszültség alatt álló részébe ért.
Ez csak képesített karbantartási szakemberek számára megengedett.

w

Legyen óvatos.

hu

Ez a felület vagy alkatrész forró lehet. Megérintése égési sérüléseket okozhat.
1.2.4 Kapcsolódó dokumentumok
A berendezéshez a jelen útmutatón kívül a következő
dokumentum tartozik:
•

1.3

Huzalozási rajz szereléshez és karbantartáshoz

A berendezésről
1.3.1 Alkalmazási módok
A komfort légfüggöny két helyiség klímájának szétválasztására,
továbbá a levegő fűtésére és szűrésére szolgál (EN779-G2
szűrőosztály). A berendezést az ajtónyílás fölé kell felszerelni,
teljes szélességében.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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A szabadon függő modell látható módon szerelhető fel az ajtó
fölé.

A süllyesztett modell integrálható az álmennyezetbe vagy egy
üregbe oly módon, hogy a bemeneti nyílás némi távolságra van
a berendezéstől.

A kazettás modell az álmennyezet fölé szerelhető úgy, hogy a
bemeneti nyílás a berendezéshez közel található, és a
berendezés könnyen hozzáférhető.

hu

CYQ és CYV
A CYQ/CYV légfüggöny egy Daikin közvetlen tágulású
rendszerhez van csatlakoztatva. A berendezésen keresztülfújt
levegőt a hűtőközeg felmelegíti. A légfüggönyt részben a Daikin
rendszer, részben pedig a Biddle rendszer vezérli és
üzemelteti.
A rendszer használatára néhány korlátozás vonatkozik:
•

A berendezés csak Daikin közvetlen tágulású
rendszerekben használható.

•

A berendezés nem alkalmas hűtésre.

•

A Daikin rendszernek mindig aktívnak kell lennie.

Egyéb verziók és rendeltetésszerű használat
Kérésre más verziók szállítása is lehetséges más felhasználási
célokra.

hu-6

CITY ÚTMUTATÓ

BEVEZETŐ

w

Figyelmeztetés:

A fenti célokon kívüli felhasználás nem
minősül rendeltetésszerű használatnak. A
Biddle nem vállal felelősséget a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károkért
és sérülésekért. A rendeltetésszerű használat
magában foglalja a jelen útmutatóban leírt
utasítások figyelembevételét és betartását is.

1.3.2 Funkció
A légfüggöny meleg levegőáramot fúj ki egyenesen lefelé, így
biztosítva az alábbiakat:
•

Két helyiség közötti, a hőmérséklet-különbségből adódó
légcsere (konvekció) megakadályozása.

•

Az adott szinten huzat formájában áramló hideg levegő
felmelegítése.

1.3.3 Típusjelzések
Az alábbi táblázat áttekinti a komfort légfüggönyök elérhető
modelljeit és a hozzájuk tartozó típusjelzéseket. A
típusjelzések kombinációja alkotja a típuskódot, például: CITY
S-100-W-F.
Ha az útmutató egyes részei csak bizonyos modellekre
vonatkoznak, azok mellett a megfelelő típusjelzés látható,
például:
•

CITY S: S kapacitású modellek

•

CITY 100: 100 kilépési szélességgel rendelkező modellek

•

CITY W: Vízfűtéses modellek

•

CITY E: Elektromos fűtésű modellek

•

CITY F: Szabadon függő modellek

n
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Megjegyzés:

Az útmutató illusztrációi általános példaként a
következő berendezéstípust ábrázolják: CITY M-150W-F. Az adott berendezés külsőre eltérhet az
ábrázolttól, működési módja azonban azonos, ha a
szövegből más nem következik.
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A típuskód magyarázata
TÍPUSKÓD RÉSZEI

JELZÉS

JELENTÉS

Terméksorozat

CITY, CYQ, CYV

A sorozat általános megnevezése

CYV

Daikin VRV rendszerhez csatlakoztatandó („multi„)

CYQ

Daikin ERQ rendszerhez csatlakoztatandó („pár„)

Kapacitás

S, M vagy L

Kicsi (S), közepes (M) vagy nagy (L) hatótávolság

Kilépési szélesség

100, 150, 200 vagy 250

Kilépési szélesség cm-ben

Fűtés

W

Vízfűtés

E

Elektromos fűtés

A

Fűtés nélkül

DK

Fűtés a Daikin közvetlen tágulású rendszerével

F

Szabadon függő modell

R

Süllyesztett modell

C

Kazettás modell

B

Fehér

S

Alumínium

X

Nem szabványos szín

C

Érintőgombos kezelőegységgel együtt

N

Nem a termék része (ha egy rendszer több berendezést
tartalmaz)

Szerelési mód

Szín (csak a CYQ és a
CYV esetében)

hu

Kezelőpanel (csak a
CYQ és a CYV esetében)

1.3.4 Típustábla
A típustábla a berendezés bal első oldalán található.
Ez az útmutató a típustábla alábbi adataihoz kapcsolódik:
•

Type: A berendezés teljes típuskódja.

•

M: A berendezés tömege.

•

Medium: Fűtőközeg.

•

Capacity index: Daikin kapacitásindex.

•

P max: A melegvízkör legnagyobb megengedett üzemi
nyomása (110 °C mellett).

•

U, Imax, Pmotor és Pheating: A berendezés elektromos
rendszerének maximális terhelése.

1.3.5 Alkalmazási terület
Ez a komfort légfüggöny elsősorban kereskedelmi
létesítményekben használatos, max. 40°C környezeti
hőmérsékleten. Figyelembe kell venni az alábbi határértékeket:
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Alkalmazási határértékek
Környezeti hőmérséklet

5°C – 40°C

Rendszerfeszültség

lásd a típustáblát

Teljesítmény

lásd a típustáblát

Maximális kilépési hőmérséklet

50°C

Fűtőközeg CITY W

víz max. 20% glikollal

Maximális üzemi nyomás és hőmérséklet,
CITY W

6 bar, 110°C

w

Figyelmeztetés:

A légfüggöny nem használható
robbanásveszélyes környezetben, nedves
környezetben, kültéren, valamint nagyon
poros vagy kémiailag agresszív légkörben.
A Biddle nem vállal felelősséget az ilyen
környezetekben való használatból eredő
károkért és sérülésekért.

hu

1.3.6 CE-nyilatkozat
A berendezés megfelel a vonatkozó CE-követelményeknek. A
teljes megfelelőségi nyilatkozat a www.biddle.info webhelyen
olvasható.
A osztályú termék

n

Megjegyzés:

Csak a CYV esetében: Ez egy A osztályú termék.
Háztartási környezetben a termék rádiófrekvenciás
zavarokat okozhat, mely esetben a felhasználónak
megfelelő óvintézkedéseket kell tennie.

1.3.7 Módosítások és változtatások
A berendezés a Biddle jóváhagyása nélkül nem módosítható
vagy változtatható meg oly módon, hogy az befolyásolja annak
biztonságát. Változtatások és módosítások esetén a CEnyilatkozat hatályát veszti.
1.3.8 Összetevők és tartozékok
A következő opcionális tartozékok állnak rendelkezésre:
•

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)

Kezelőpanel (legfeljebb 10 berendezés működtetésére)
(CITY, alapesetben CYV-vel, nem CYQ-val)
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•

Biddle vezérlőkábel, különböző hosszúságokban

•

Kilépési hőmérséklet vezérlőegysége (csak CITY W)

•

Ajtó érintkezőkapcsolója

•

Fali konzolkészlet

n

Megjegyzés:

A berendezés kezelőpanel nélkül is üzemeltethető.

Csak a CYQ és a CYV esetében: Daikin összetevők
Az alábbi Daikin összetevők szükségesek minden rendszerhez:
•

Kültéri egység

•

Opcionális: egy vagy több beltéri egység

•

Daikin kezelőpanel (a CYV esetében opcionális)

•

Bekötési anyagok, például hűtővezetékek, kábelek stb.: lásd
a kültéri egység szerelési útmutatóját.

c
hu

1.4

Vigyázat:

A Daikin kültéri egység vezérlőrendszerének és
kültéri egységének meg kell felelnie a Biddle
légfüggöny összetevőinek.

Biztonsági utasítások
1.4.1 Kezelés

w
w
w
c
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Figyelmeztetés:

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és
kivezetésekbe.

Figyelmeztetés:

Ne torlaszolja el a be- és kivezetéseket.

Figyelmeztetés:

A berendezés felső felülete működés közben
felmelegszik.

Vigyázat:

Kivételes esetekben víz folyhat ki a berendezésből.
Ezért ne helyezzen olyan tárgyat a berendezés alá,
amely ennek következtében károsodhat.

CITY ÚTMUTATÓ

BEVEZETŐ

1.4.2 Szerelés, karbantartás és javítás

d
w

Veszély:

A berendezést kizárólag képesített műszaki
szakszemélyzet nyithatja fel.

Figyelmeztetés:

A berendezés felnyitása előtt hajtsa végre az
alábbi műveleteket.

1. Kapcsolja KI a berendezést a kezelőpanelről.
2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak.
3. Hagyja lehűlni a berendezést.

c

Vigyázat:

A hőcserélő és/vagy a fűtőelemek nagyon
felforrósodhatnak. Ezenkívül előfordulhat, hogy a
ventilátorok egy ideig még tovább forognak.

4. A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez
csatlakoztatott modellek esetében:
Kapcsolja KI a Daikin rendszert, és válassza le a hálózati
tápellátást a Daikin kültéri egységről.
5. Válassza le a tápellátást (húzza ki a csatlakozódugót a
dugaszolóaljzatból, vagy állítsa a szigetelőkapcsolót KI
pozícióba).
6. Vízfűtéses modellek esetében:
Zárja el a központi fűtésből érkező táplálást (ha
lehetséges).

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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Vigyázat:

w

Figyelmeztetés:

A CYQ és a CYV esetében: Ha a rendszer
leolvasztást végez vagy röviddel ezelőtt még üzemelt,
előfordulhat, hogy a karbantartási panelben víz
található.

A hőcserélő bordái élesek.
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2. .
2.1

Beszerelés

Biztonsági utasítások

w
w

Figyelmeztetés:

A berendezést kizárólag képesített műszaki
szakszemélyzet szerelheti be.

Figyelmeztetés:

Mielőtt hozzálátna: olvassa el a biztonsági
utasításokat.

Lásd még:
1.4
"Biztonsági utasítások" a következő oldalon 10

hu

2.2

2.3

Átvételi ellenőrzés
•

Leszállításkor ellenőrizze a berendezést és annak
csomagolását. A szállítás közben keletkezett sérülésekről
azonnal tájékoztassa a gépkocsivezetőt vagy a forgalmazót.

•

Győződjön meg arról, hogy a szállítmány minden
összetevőt és tartozékot tartalmaz. Az esetleges hibákról
azonnal tájékoztassa a forgalmazót.

Általános munkamódszer
2.3.1 Műveletsor
A Komfort légfüggöny beszereléséhez a Biddle a következő
munkamódszert javasolja:
1. Függessze fel a berendezést.
2. Vízfűtéses modellek esetében:
Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési
rendszerhez.
A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez
csatlakoztatott modellek esetében:
A Daikin összetevőket a megfelelő szerelési útmutatókban
leírtak szerint szerelje be.

hu-12

CITY ÚTMUTATÓ

BESZERELÉS

-

Kültéri egység;
Ha telepítve van a rendszerbe: beltéri egység(ek);
Kezelőpanel.

3. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.
4. Szerelje be a kezelőpanelt és a külső vezérlők csatlakozóit
(ha vannak ilyenek).
5. Végezze el a berendezés felületi kialakítását.
6. A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez
csatlakoztatott modellek esetében:
Csatlakoztassa a berendezést a Daikin rendszerhez.
7. Kapcsolja be a tápellátást, és ellenőrizze a berendezés
működését.
Általános utasítások
Ennek a fejezetnek egyes részei csak bizonyos modellekre
vonatkoznak. Ilyen esetben ezt külön jelöljük. Ha nincs
megnevezve egy bizonyos modell, a leírás az összes modellre
vonatkozik.

n

Megjegyzés:

Gondoskodjon arról, hogy az adott berendezéshez
szükséges összes telepítési lépést végrehajtsa.
Ha nem biztos berendezése modelljében vagy
típusában, ellenőrizze a típustáblát és olvassa el az
útmutatót.

n

Megjegyzés:

Védje a berendezést a sérülésektől, valamint a por,
cement stb. szerelés közbeni behatolásától.
Védelemként használhatja például a csomagolást is.

Lásd még:
2.4
"A berendezés rögzítése" a következő oldalon 14
2.5
"A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési
rendszerhez" a következő oldalon 16
2.6
"A berendezés csatlakoztatása a Daikin rendszerhez (CYQ
és CYV)" a következő oldalon 18
2.7
"A berendezés csatlakoztatása a hálózatra" a következő
oldalon 20
2.8
"A kezelőpanel és a külső vezérlők beszerelése (CITY és
CYV)" a következő oldalon 23
2.9
"Érintőgombos kezelőegység nélküli vezérlőrendszer (CITY
és CYV)" a következő oldalon 28

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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2.10
2.11

2.4

"A berendezés felületi kialakítása" a következő oldalon 30
"Bekapcsolás és működési ellenőrzés" a következő
oldalon 34

A berendezés rögzítése
2.4.1 A berendezés helyének meghatározása

d

Ne szerelje be a berendezést függőlegesen.

•

Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez
használt szerkezet elbírja a berendezés súlyát. A súly a
típustáblán olvasható.

•

Vegye figyelembe az alábbi méreteket:
-

hu

Veszély:

-

A berendezésnek legalább az ajtónyílással megegyező
szélességűnek kell lennie (b méret).
Helyezze a berendezést a lehető legközelebb az
ajtónyíláshoz.
A berendezés legnagyobb szerelési magassága (h méret,
a padló és a kilépőrács között mérve) a berendezés
típusától függ.

A berendezés szerelési magassága
TÍPUS

LEGNAGYOBB SZERELÉSI MAGAS-

CITY S

2,3 m

CITY M

2,5 m

CITY L

3,0 m

SÁG

Ezek a magasságok csak normál körülmények között érvényesek. Kétség esetén érdeklődjön a Biddle-nél a megfelelő magasságról.

w
w
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Figyelmeztetés:

A legkisebb szerelési magasság (h méret) 1,8
m.

Figyelmeztetés:

A berendezés teteje felforrósodhat. A
berendezés és a mennyezet között hagyjon
legalább 25 mm távolságot (x méret).

CITY ÚTMUTATÓ

BESZERELÉS

Lásd még:
1.3.4 "Típustábla" a következő oldalon 8
2.4.2 A felfüggesztő konzolok rögzítése
1. Rögzítse a négy menetes rudat M8 a táblázat szerinti
méreteknek megfelelően. Győződjön meg a menetes rudak
függőleges helyzetéről.

n

Megjegyzés:

A CITY 250 típusú berendezések három felfüggesztő
konzollal rendelkeznek. Ennél a típusnál hat menetes
rudat kell elhelyezni.

2. Csavarjon egy biztosítóanyát 1 mindegyik menetes rúdra.
3. Helyezze a felfüggesztő konzolokat 2 a menetes rudakra,
és csavarja fel az anyákat 3.
4. Ellenőrizze, hogy a felfüggesztő konzolok vízszintesen és
szintben helyezkednek-e el.
5. Rögzítse mindegyik felfüggesztő konzolt a biztosítóanyák
meghúzásával 1.
A berendezés felfüggesztési méretei
JELÖLT

TÍPUS

MÉRETEK

a

összes modell

szükség szerint

b

CITY S

119 mm

CITY M

119 mm

CITY L

200 mm

c

összes modell

200 mm

d

CITY 100

500 mm

CITY 150

1000 mm

CITY 200

1500 mm

CITY 250 (hat menetes
rúd)

2 x 1000 mm

MÉRET

2.4.3 A berendezés felfüggesztése és rögzítése
1. Emelje meg a berendezést, és akassza be a felfüggesztő
konzolokba.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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c

Vigyázat:

A típustáblán megadott tömegtől függően használjon
emelőberendezést, vagy vegye igénybe legalább 2
ember segítségét.

2. Szereljen egy zárólemezt 3 mindegyik felfüggesztő
konzolra.

w

Figyelmeztetés:

Ha a felfüggesztést nem rögzíti megfelelően,
a berendezés leeshet.

3. Ellenőrizze, hogy a berendezés felfüggesztése megfelelő-e:
-

w
hu

2.5

Próbálja meg kinyomni a berendezést a
felfüggesztéséből.
Rázza meg a berendezést néhány másodpercig.

Figyelmeztetés:

Gondoskodjon arról, hogy a berendezés
esetleges leesése ne okozzon semmiféle
veszélyhelyzetet.

A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
2.5.1 Fontos megjegyzések

c
•
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A központi fűtési rendszer előremenő és visszatérő
csöveit a megfelelő csatlakozókhoz 1 kell
csatlakoztatni. Az irányokat a berendezésen nyilak
jelölik.

A melegvízkör legnagyobb megengedett üzemi nyomása a
típustáblán olvasható. Az érték 110°C vízhőmérsékleten
alapul.

c
•

Vigyázat:

Vigyázat:

A Biddle javasolja, hogy mindegyik csövön helyezzen
el egy szelepet.

A hőcserélő leürítőszelepe 2 a berendezés felső részén,
baloldalt található.

CITY ÚTMUTATÓ

BESZERELÉS

2.5.2 Fagyvédelem
Ha olyan helyiségben helyezi el a berendezést, ahol fagypont
alatti hőmérsékletek fordulhatnak elő, ügyeljen az alábbiakra:
•

Biztosítsa a víz megfelelő hőmérsékleten való állandó
keringetését;

•

Ha a berendezést télen nem használja, növelje a glikol
mennyiségét 20%-kal;

•

A másik lehetőség, hogy leüríti a rendszert és a
berendezést.

2.5.3 A berendezés csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési
rendszerhez.
2. Légtelenítse a hőcserélőt.
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozóknál.
2.5.4 A kilépési hőmérséklet vezérlőegységének
csatlakoztatása (tartozék)

hu

A berendezés opcionálisan felszerelhető egy, a kilépési
hőmérsékletet vezérlő egységgel.
1. Vegye le a karbantartási panelt.

2. Csatlakoztassa a szelepet 1 a berendezéshez.
3. Szerelje be a berendezésbe a kapilláris érzékelőt 2.
4. Az érzékelőt a termékhez adott kapcsokkal rögzítse a
fűtőelemhez.
5. Tegye vissza a karbantartási panelt.
6. Állítsa be a kilépő levegő hőmérsékletét 35°C-ra.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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A berendezés csatlakoztatása a Daikin rendszerhez (CYQ és
CYV)
2.6.1 A Daikin rendszerhez való csatlakoztatás
előfeltételei

hu

•

Amikor a Biddle légfüggöny aktív, a Daikin rendszernek is
aktívnak kell lennie.

•

A Daikin rendszerhez egy vezérlőrendszert kell
csatlakoztatni. Ez lehet egy, a Biddle légfüggönyhöz
csatlakoztatott Daikin kezelőpanel is.

w

Figyelmeztetés:

A CYV típusú berendezések csak Daikin VRV
rendszerhez csatlakoztathatók.
A CYQ típusú berendezések csak Daikin ERQ
rendszerhez csatlakoztathatók.
Ezek a berendezések nem csereszabatosak.

2.6.2 A vezérlőrendszer csatlakoztatása
Összes modell

c
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Vigyázat:

Használjon legalább 0,75 mm² keresztmetszetű
kábelt.

CITY ÚTMUTATÓ
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150, 200 vagy 250 kilépési szélességgel rendelkező
modellek
1. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését az X84 kapocshoz a
légfüggöny felső részén:
-

Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2
kapocshoz.
Ha telepítve van a berendezésre: Csatlakoztassa a
Daikin kezelőpanelt a P1/P2 kapocshoz.

2. Helyezze fel a kábelköpenyt (tartozék) a kapocsra.

100 kilépési szélességgel rendelkező modellek
1. Vegye le a berendezés oldalán elhelyezett doboz borítását.
2. Opcionális: Vegye le a dobozt a berendezésről:
-

n

Vegye le a konzolt a berendezésről és a dobozról.
Szerelje fel a dobozt a fal egy megfelelő pontjára.

hu

Megjegyzés:

Ne válassza le a doboz és a berendezés közötti
vezetékeket.

3. Helyezze a vezérlőkábel(eke)t a dobozba a szabad
kábeltömszelencé(ke)n keresztül 3.
4. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését a szabad
kapocsblokkhoz 4.
-

Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2
kapocshoz.
Ha telepítve van a berendezésre: Csatlakoztassa a
Daikin kezelőpanelt a P1/P2 kapocshoz.

5. Szorítsa meg a kábeltömszelencé(ke)t.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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2.6.3 A hűtőközeg csatlakoztatása
•

Szerelje be a vezetékeket a Daikin kültéri egység szerelési
útmutatójában leírtak szerint.

•

Forrassza a vezetékeket a berendezés felső részén kiálló
csövekhez.

2.6.4 A Daikin kezelőpanel beállításai
A Daikin kezelőpanelen az alábbi szerelési útmutatóban leírt
helyi beállítások hajthatók végre.
Az útmutatóban ismertetett berendezéseken néhány további
beállítási lehetőség áll rendelkezésre:

hu
ÜZEM-

MÓD
SZÁMA

KÓD ELSŐ
SZÁMA

BEÁLLÍTÁS LE-

KÓD MÁSODIK SZÁMA

ÍRÁSA

01

02

03

04

(22)

3

Légfüggöny működési módja, amikor nem fűt

fűtetlen
(alapbeállítás)

fűtetlen

nyugalmi
helyzet (ha a
23-8 beállítása 01)

--

(23)

8

Légfüggöny működési módja leolvasztási üzemmódban

nyugalmi
helyzet

fűtetlen
(alapbeállítás)

fűtetlen

--

2.7

A berendezés csatlakoztatása a hálózatra
2.7.1 Összes modell

hu-20

w

Figyelmeztetés:

w

Figyelmeztetés:

A berendezést ne a tápellátás
megszüntetésével kapcsolja ki. Erre a célra a
kezelőpanelt használja.

A berendezésnek földeltnek kell lennie.

CITY ÚTMUTATÓ

BESZERELÉS

w

Figyelmeztetés:

Csatlakoztassa a berendezést a vonatkozó
helyi követelményeknek megfelelően.

2.7.2 Biztosítékok maximális árama

w

Figyelmeztetés:

Minden berendezést külön biztosítékkal kell
ellátni az alábbi táblázat szerint.

Biztosítékok maximális árama
MAXIMÁLIS ÁRAMERŐSSÉG AZ L1, L2 ÉS L3 TÍPUSTÁBLA ESETÉN

BIZTOSÍTÉK MAXIMÁLIS
ÁRAMERŐSSÉGE (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

n

hu

Megjegyzés:

Több berendezés csak abban az esetben látható el
egyetlen biztosítékon keresztül, ha összesített
áramfogyasztásuk nem éri el a 10 A-t.

Lásd még:
1.3.4 "Típustábla" a következő oldalon 8
2.7.3 CITY W/A, CYQ és CYV

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)

•

Ellenőrizze, hogy a berendezés bal szélétől legfeljebb 1,5 m
távolságban található-e egy földelt hálózati csatlakozóaljzat.

•

Csatlakoztassa a berendezést a hálózati csatlakozóaljzathoz
egy 3 eres kábellel (nem tartozék). A legnagyobb
megengedett terhelési értékek a típustáblán olvashatók.

•

Lehetővé kell tenni a berendezés feszültségellátásának
megszakítását. Ez történhet csatlakozódugóval ellátott
tápkábel vagy szigetelőkapcsoló segítségével.

hu-21
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2.7.4 CITY-E

d

Veszély:

A csatlakoztatást csak akkor hajtsa végre, ha
megfelelő képesítéssel rendelkezik a
háromfázisú árammal való munkákhoz.

•

Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz egy 5
eres kábellel (nem tartozék). A legnagyobb megengedett
terhelési értékek a típustáblán olvashatók.

•

A berendezés és a tápellátás közé egy szigetelőkapcsolót
(nem tartozék) kell beszerelni. A kapcsolónak:
-

összpólusúnak kell lennie,
legalább 3 mm érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie,
a berendezés bal szélétől legfeljebb 4 m távolságban
helyezkedhet el.

2.7.5 A berendezés csatlakoztatása (CITY E)

hu

w

Figyelmeztetés:

Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a
használatban lévő tápellátás.

1. Szerelje be a szigetelőkapcsolót, és csatlakoztassa a
tápellátáshoz.
2. Vegye le a karbantartási panelt 1:
-

c
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Távolítsa el a karbantartási panel első oldalán található
csavarokat.
Kissé húzza előre, majd vegye le a panelt.

Vigyázat:

Előrehúzáskor a teljes panel leválik: Vigyázzon,
nehogy leessen.

CITY ÚTMUTATÓ

BESZERELÉS

3. Rögzítse a kábeltömszelencét 2 a berendezéshez.
4. Vezesse keresztül a tápkábelt a kábeltömszelencén.

5. Csatlakoztassa a kábelt a berendezésben található
kapocshoz 3 a huzalozási rajz szerint.
6. Szerelje vissza a karbantartási panelt, és húzza meg
szorosan a csavarjait.

w

Figyelmeztetés:

A karbantartási panel rögzítéséhez mindig
recézett fejű peremes csavarokat használjon:
ezekre a földcsatlakozáshoz van szükség.

hu

7. Csatlakoztassa a tápkábelt a szigetelőkapcsolóhoz.

c
2.8

Vigyázat:

Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.

A kezelőpanel és a külső vezérlők beszerelése (CITY és CYV)
2.8.1 A kezelőpanel részletes ismertetése
Elhelyezés
•

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)

A kezelőpanelt a falra vagy egy szabványos foglalatba is
rögzítheti.
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Kábelezés

n

Megjegyzés:

Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba
léphet fel:
- A kezelőpanel és az (első) csatlakoztatott
berendezés közötti vezérlőkábel nem lehet
hosszabb, mint 50 m.
- Tartsa a vezérlőkábeleket távol az elektromágneses
mezőktől és az olyan interferenciaforrásoktól, mint
például a nagyfeszültségű kábelek vagy a
fénycsőgyújtók.
- A vezérlőkábeleket nyújtsa ki vagy rendezetten
tekerje össze.
- Ne húzza ki a vakdugaszt, hacsak más instrukciót
nem kap.

n
hu

Megjegyzés:

Csak a Biddle vezérlőkábeleit használja. A normál
moduláris telefonkábel nem megfelelő.

Egy kezelőpanelről működtetett több berendezés
•

Egyetlen kezelőpanelhez legfeljebb 10 berendezés
csatlakoztatható. Ehhez a berendezéseket össze kell kötni
egymással.

•

A vezérlőkábelek teljes hossza nem haladhatja meg a 100
m-t.

2.8.2 Az érintőgombos kezelőegység beszerelése
1. Nyissa fel a kapcsolót
2. Vezesse a kábelt a nyíláson keresztül a hátlapba.
3. Rögzítse a hátlapot a falhoz.
4. Rögzítse a kábelt a termékhez adott feszültségmentesítő
kapoccsal.

n

Megjegyzés:

A kábelnek nagyjából 9 cm-re kell kilógnia a
feszültségmentesítő kapocsból.

5. Csatlakoztassa a vezérlőkábel csatlakozóját a nyomtatott
áramköri laphoz.
6. Helyezze az előlapot a hátlapra.
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2.8.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
A kezelőpanel G és E csatlakozói a berendezés felső oldalán, a
csatlakozólemezen 3 találhatók. A két aljzat azonos. Közülük
az egyikben egy vakdugasz található.
1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a G vagy E szabad
kapocshoz.

n

Megjegyzés:

n

Megjegyzés:

Ne húzza ki a másik aljzatból a vakdugaszt, mert az
hibát eredményezhet.

Hagyjon szabadon kb. 30 cm kábelt: A berendezés
szervizeléséhez ki kell emelni az elektronikát.

Egy kezelőpanelről működtetett több berendezés
1. A bekötni kívánt berendezéseknél húzza ki a vakdugaszt a
G vagy E aljzatból.
2. Csatlakoztassa a berendezéseket: Csatlakoztassa a
vezérlőkábeleket a G és E kapcsokhoz.

n

hu

Megjegyzés:

Az utolsó berendezésből ne húzza ki a vakdugaszt,
mert az hibát eredményezhet.

2.8.4 Külső vezérlők csatlakoztatása (opció)
A berendezés felső részén található csatlakozólemez három
bemenettel (X72) rendelkezik külső vezérlők
csatlakoztatásához. A bemenetek segítségével felhasználói
beavatkozás nélkül módosítható a berendezés üzemmódja. A
bemenetek felhasználhatók pl. egy időzítő óra, egy kontakt
termosztát vagy egy épületi energiagazdálkodási rendszer által
vezérelt relé bekötésére.
1. Csatlakoztassa a külső vezérlő kábelét (ha van) a
csatlakozólemez kapcsaihoz.

c

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)

Vigyázat:

A bemenet potenciálmentes kontaktusokkal
rendelkező vezérlőkkel használható. A Biddle
javasolja, hogy aranyozott érintkezőkkel ellátott,
alacsony ellenállású összetevőket használjon. Az
ellenállás lehetőleg ne érje el a 20 mΩ-ot, hogy
lehetséges legyen 1 mA kapcsolása 5 VDC mellett.
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2.8.5 A bemenetek funkciója
A vezérlőelemek funkciója attól függ, hogy mely kapcsokhoz
vannak csatlakoztatva, illetve hogy az interfészek hogyan
vannak beállítva. Az alábbi táblázat minden egyes vezérlési
funkcióhoz megmutatja, hogy a vezérlőelemet mely
kapcsokhoz kell csatlakoztatni, valamint hogy hogyan kell
beállítani az interfészt.
Az interfész beállítása a vezérlőelem hatókörét szabályozza:
•

Helyi: A vezérlőelem csak azon a berendezésen aktív,
amelyhez csatlakoztatták

•

Globális: A vezérlőelem nemcsak azon a berendezésen
aktív, amelyhez csatlakoztatták, hanem minden más,
ugyanahhoz az érintőgombos kezelőegységhez
csatlakoztatott berendezésen

A hatókör alapértelmezés szerint helyi. A globális vezérlési
hatókör beállításához át kell helyezni egy átkötést az
interfészen (X64 blokk). Az áthelyezendő átkötés a vezérlési
funkciótól függ (lásd az alábbi táblázatot). Helyezze az
eltávolított átkötést a rendelkezésre álló tartalékhelyek
egyikére (X65).

hu

Az interfész a berendezésen belül található, és a karbantartási
panel eltávolítása után férhető hozzá.

c

Vigyázat:

c

Vigyázat:

A CITY esetében:
Alapesetben a T és a G kapocs között egy átkötés
található. Ezt az átkötést el kell távolítani, ha a T és a
G kapocshoz vezérlőelemet csatlakoztat. Ha nem
telepít vezérlőelemet, az átkötésnek a helyén kell
maradnia: A berendezés az átkötés nélkül nem
működik.

A CYV esetében:
A CYV berendezések egy kioldó relével vannak
ellátva, amelyet a Daikin rendszer vezérel. Ez a relé
az X72 blokk T és G kapcsaihoz van csatlakoztatva.
A berendezés csak a Daikin rendszer aktív
állapotában kapcsolható BE és KI. Ha a Daikin
rendszer nem aktív, a berendezés KI van kapcsolva
Lehetőség van arra is, hogy a berendezést a Daikin
rendszertől függetlenül BE- és KIKAPCSOLJA. Ebben
az esetben helyezzen egy átkötést vagy
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vezérlőelemet a T és G kapcsok közé a normál
vezetékek helyett vagy azok mellett.
Az X72 blokk kapcsainak érintkezői csak akkor
bírnak funkcióval, ha az engedélyező érintkezőt a
Daikin rendszer lezárja.
A bemenetek funkciói
FUNKCIÓ

HATÓKÖR

KAPOCS FUNKCIÓ

HELYI

GLOBÁLIS

A berendezés BEés KIKAPCSOLÁSA

Nincs
szükség
beállításra

Távolítsa el
a 6. átkötést
az interfész
64. blokkjáról.

Beállítás
módosítása.

Nincs
szükség
beállításra

Távolítsa el
az 5. átkötést az interfész 64.
blokkjáról.

ÉRINTKEZŐ ZÁRVA

ÉRINTKEZŐ NYITVA

T és G

A berendezés készenléti
üzemmódban van. A berendezés az érintőgombos kezelőegységről BE- és KIKAPCSOLHATÓ.

A berendezés KI van kapcsolva, és az érintőgombos
kezelőegységről nem kapcsolható BE- és KI.

D és G

A berendezés az érintőgombos kezelőegységen jelzettnél 1 szinttel magasabban
üzemel. A CITY E esetében
az elektromos fűtés is magasabb szintre kapcsol.

A berendezés az érintőgombos kezelőegységen jelzett
szinten üzemel.

P és G

A berendezés a legmagasabb
szinten üzemel. A CITY E
esetében az elektromos fűtés nem kapcsol magasabb
szintre.

A berendezés az érintőgombos kezelőegységen jelzett
szinten üzemel.

D, P és
G

A berendezés a legmagasabb
szinten üzemel. A CITY E
esetében az elektromos fűtés is a legmagasabb szintre
kapcsol.

A berendezés az érintőgombos kezelőegységen jelzett
szinten üzemel.

hu

Vigyázat: Ha az elektromos fűtést soha nem szeretné egyidejűleg magasabb szintre kapcsolni, távolítsa el a 4. átkötést. Ennek a beállításnak
csak helyi funkciója van, ezért azt minden olyan berendezésen végre
kell hajtani, amelyen használni szeretné ezt a funkciót.
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n

Megjegyzés:

A P és G kapcsokat használó funkciók az interfész
V4.0 Rev.06 (IC10) verziójától állnak rendelkezésre.
A P és G kapcsok globális hatóköre csak az
érintőgombos kezelőegység V2.1 Rev.02 és az
interfész V4.0 Rev.07 (IC10) verziójától érhető el. Az
X64 blokk átkötéseinek alapértelmezett beállításait
az oldalt látható ábra mutatja.

2.8.6 A berendezés kimenete (CYV)
A CYV berendezések egy kiegészítő X83 kimenettel vannak
ellátva. A kimenet érintkezője a berendezés bekapcsolt
állapotában le van választva.
Ez a kimenet például működési jelekhez használható.
2.8.7 Az érintőgombos kezelőegység inicializálása
Az érintőgombos kezelőegységet inicializálni kell annak
érdekében, hogy tudja, hány berendezés van csatlakoztatva
hozzá. A következő helyzetekben kell inicializálást végezni:

hu

•

A berendezés üzembevétele előtt.

•

Miután újabb berendezéseket csatlakoztatott az
érintőgombos kezelőegységhez.

•

A vezérlőkábel ellenőrzésekor.

1. Nyomja meg egyszerre a :, ] és [ gombokat.
2. Várjon 10 másodpercet. A ] és [ gombok LED-jei
villogni kezdenek.
3. Várjon 2 percet. A : gomb LED-je villogni kezd. A LED
felvillanásainak a száma az érintőgombos kezelőegységhez
csatlakoztatott berendezések számára utal.
Ezután a berendezés üzemkész.

2.9

Érintőgombos kezelőegység nélküli vezérlőrendszer (CITY és
CYV)
A berendezés különféle vezérlőelemekkel, pl. épületi
energiagazdálkodási rendszer által vezérelt relével,
szobatermosztáttal, időzítővel vagy ajtó-érintkezőkapcsolóval
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is működtethető. Ebben az esetben a standard Biddle
érintőgombos kezelőegységre nincs szükség.
A fűtési teljesítmény a következő berendezéseken nem
állítható be külön a ventilátorról:
•

CITY-E

•

CYV

Ha mégis szükség van az elektromos fűtési teljesítmény önálló
vezérlésére, teljesítményszabályozó használatát javasoljuk (pl.:
Kimsafe).
2.9.1 Az interfész módosítása
A berendezés az interfész módosításával alkalmassá tehető az
érintőgombos kezelőegység nélküli használatra. Ehhez távolítsa
el az 1. és a 2. átkötést az interfész X64 blokkjáról.
1. Kapcsolja KI a tápellátást.
2. Nyissa fel a berendezést (lásd a berendezés kezelési
útmutatóját is).

hu

3. Helyezze át az 1. és a 2. átkötést a tartalékpozíciókba
(X65)
4. Zárja le a berendezést.

2.9.2 A vezérlőelemek csatlakoztatása

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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Vigyázat:

c

Vigyázat:

A vezérlőelemeket a csatlakozólemez X72
blokkjához kell csatlakoztatni a berendezésen kívül.

A vezérlőelemeket potenciálmentes kontaktusokkal
kell kapcsolni. A Biddle javasolja, hogy aranyozott
érintkezőkkel ellátott, alacsony ellenállású
összetevőket használjon. Az ellenállás lehetőleg ne
érje el a 20 mΩ-ot, hogy lehetséges legyen 1 mA
kapcsolása 5 VDC mellett.
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A vezérlőelemek négy funkciót aktiválhatnak:
•

A berendezés kikapcsolása (OFF)

•

A berendezés átkapcsolása alacsony sebességfokozatra (1)

•

A berendezés átkapcsolása közepes sebességfokozatra (2)

•

A berendezés átkapcsolása magas sebességfokozatra (3)

A funkció akkor aktiválódik, ha a vezérlőelem érintkezést hoz
létre a csatlakoztatott kapcsok között az ábrán látható módon.
Kövesse az alábbi utasításokat egy vagy több funkció
használatához:
1. Válasszon ki egy vezérlési funkciót.
2. Csatlakoztassa a vezérlőelemet az X72 blokk megfelelő P,
D, T vagy G kapcsához. Használja az oldalt látható
kapcsolási rajzot.
3. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést mindegyik kiegészítő
összetevőhöz.
4. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.
Ezután a vezérlőrendszer használatra kész.

hu

Ha 1 vezérlőelemhez több (max. 10) berendezést kíván
csatlakoztatni, a kapcsok vezetékeit át kell kötni a
berendezések között.

2.10

A berendezés felületi kialakítása
2.10.1 A szabadon függő modellek felületi kialakítása
A bemeneti rácsok rögzítése
1. Rögzítse a bemeneti rácsokat a berendezéshez:
-

Akassza a rácsokat a berendezés felső részére.
Mindegyik rács hátsó részén található egy kinyúlás. A
rács rögzítéséhez helyezze ezt a kinyúlást a
négyszögletes lyukba.

2.10.2 A süllyesztett modellek felületi kialakítása
Általános tudnivalók

n
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Megjegyzés:

Gondoskodjon arról, hogy a berendezés
hozzáférhető legyen karbantartási vagy javítási
célokra, például egy ellenőrző nyíláson keresztül.
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A kilépőnyílás beállítása
Ha két vagy több berendezést szerel fel egymás mellé, a
kilépőnyílást úgy kell elhelyezni, hogy a záróperemek ne
legyenek egymás útjában.
1. Távolítsa el a végelemet a záróperemmel 1 együtt.

2. Szerelje fel a végelemet a záróperem 2 nélkül.

A kilépőnyílás beszerelése
1. Készítsen egy lyukat a mennyezetbe a kivezetés számára (a
méreteket lásd a táblázatban).
2. Lemezcsavarokkal rögzítse a két L-szelvényt 3 a
berendezéshez a kivezetőnyílás szélei mentén.
3. Csúsztassa a kilépőnyílást 4 a berendezés
kivezetőnyílásába úgy, hogy az a kívánt magasságba
kerüljön.
4. Lemezcsavarokkal rögzítse a kilépőnyílást az Lszelvényekhez 3.
A kimeneti szelvény méretei
JELÖLT
MÉRET

a

B
C

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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TÍPUS

MÉRETEK

CITY S-R

102 mm

CITY M-R

102 mm

CITY L-R

133,5 mm

CITY 100-R

1008 mm

CITY 150-R

1508 mm

CITY 200-R

2008 mm

CITY 250-R

2508 mm

hu-31
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A bemeneti szelvény rácselosztójának beszerelése
1. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a bemeneti szelvény
számára (lásd a táblázatot).
2. Vegye ki a bemeneti rácsot a keretéből:
-

Nyomja egymás felé a rácsban található két csapot 1,
és döntse kifelé a rácsot.
Nyomja egymás felé a két csapot 2, és vegye ki a
rácsot.

3. Szerelje be a rácselosztót a bemeneti rácskeretbe.
4. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.

n

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy a rácselosztót a bemeneti rácsba
szerelve szállítják.

5. Rögzítse a peremcsíkokat a kerethez.

6. Függessze fel a bemeneti szelvényt. Ehhez használja a
mellékelt szemes csavarokat vagy a négy M6 menetes
rudat.

hu

A bemeneti szelvény méretei
JELÖLT
MÉRET

a

B
C
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TÍPUS

MÉRETEK

CITY S-R

268 mm

CITY M-R

268 mm

CITY L-R

368 mm

CITY 100-R

1008 mm

CITY 150-R

1508 mm

CITY 200-R

2008 mm

CITY 250-R

2508 mm
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A berendezés és a rács elosztójának összekötése
1. Csatlakoztassa a berendezés elosztóját a rács
nyomókamrájához flexibilis csövekkel. Rögzítse a csöveket
csőszorítókkal.
Az elosztócső átmérője
TÍPUS

CSŐÁTMÉRŐ

CITY S-R

160 mm

CITY M-R

160 mm

CITY L-R

250 mm

2.10.3 A kazettás modellek felületi kialakítása

n

Megjegyzés:

A CITY 200 és CITY 250 modellek esetében a
bemeneti szelvény összetevői két részből állnak.

A bemeneti ház beszerelése

hu

1. Szerelje fel a bemeneti házat a berendezésre:
-

Akassza a bemeneti házat a berendezés felső részére.
Csavarozza a bemeneti ház peremét 1 a
berendezéshez.

2. Rögzítse a bemeneti ház függesztési pontjait 2 a
mennyezethez. Ehhez használja a mellékelt szemes
csavarokat vagy a két M6 menetes rudat.

w

Figyelmeztetés:

Ha a bemeneti házat nem rögzíti a
mennyezethez, a berendezés megbillenhet, és
kieshet a felfüggesztő konzolokból.

A bemeneti elosztó beszerelése
1. Vegye ki a bemeneti rácsot a keretéből:
-

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)

Nyomja egymás felé a rácsban található két csapot 1,
és döntse kifelé a rácsot.
Nyomja egymás felé a két csapot 2, és vegye ki a
rácsot.
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2. Csavarozza a keretet 3 a bemeneti házhoz.
3. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.

Felületi kialakítás
1. Rögzítse a peremcsíkokat a berendezés köré.
2. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a táblázat szerinti
méretekkel.

hu

A berendezés lyukának méretei
JELÖLT MÉRET

TÍPUS

MÉRETEK

a

CITY S-C

829 mm

CITY M-C

829 mm

CITY L-C

1113 mm

CITY 100-C

1008 mm

CITY 150-C

1508 mm

CITY 250-C

2508 mm

B
C

2.11

b

Bekapcsolás és működési ellenőrzés
1. Az összes modellnél:
Ellenőrizze a következő csatlakozásokat:
-

Tápellátás;
A kezelőpanel és a berendezés(ek) közötti
vezérlőkábel(ek);
A CYQ és a CYV esetében: A berendezés(ek) és a
Daikin összetevők közötti vezérlőkábelek.
Külső vezérlőelemek (ha használatosak).

2. A CYQ és a CYV esetében:
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1. Kapcsolja BE a Daikin beltéri egységeket és a kültéri
egységet.
2. Tesztelje a Daikin rendszert a kültéri egység szerelési
útmutatójában leírtak szerint.
3. Az összes modellnél:
1. Kapcsolja BE a tápellátást, és/vagy csatlakoztasson
minden bekötött berendezést.
2. Kapcsolja be a légfüggönyt a kezelőpanelről.
3. Inicializálja a kezelőpanelt
4. A CITY W és a CYV esetében:
1. Ellenőrizze a hőcserélő helyes csatlakoztatását.
2. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a központi
fűtőrendszer vagy a Daikin rendszer.
3. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő
felmelegszik-e. Ez némi időt vehet igénybe.
4. Szükség esetén légtelenítse a hőcserélőt.
A CYQ esetében:
Üzemeltesse a berendezést a Daikin kezelőpanelről, és
ellenőrizze annak működését:
1. Kapcsolja BE a rendszert. A berendezésnek levegőt kell
kibocsátania.
2. Állítsa az üzemmódot fűtésre, és állítsa a hőmérsékletet
maximumra. Rövid idő elteltével a berendezésnek
meleg levegőt kell kibocsátania.
3. Állítsa az üzemmódot ventilálásra. Rövid idő elteltével a
berendezésnek hideg levegőt kell kibocsátania.
4. Kapcsolja KI a rendszert. Rövid idő elteltével a
berendezésnek ki kell kapcsolnia.
A CITY E esetében:
1. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen engedélyezve van-e a
fűtés.
2. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő
felmelegszik-e.
A CITY A esetében:
Ellenőrizze a kezével, hogy a berendezés levegőt bocsát-e
ki.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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3. .

A CITY és a CYV kezelése
A CITY és a CYV berendezések érintőgombos
kezelőegységgel vannak ellátva. Az érintőgombos
kezelőegységen verziótól függően 3 vagy 5 gomb található.
Ezekkel a gombokkal a felhasználó a következő beállításokat
hajthatja végre:
•

Berendezés BE- és KIKAPCSOLÁSA.

•

Ventilátorsebesség beállítása – :, ] és [ gombok.

•

Fűtés beállítása – ' és " gombok (CITY E és CYV).

A berendezéshez termosztát csatlakoztatható. Ebben az
esetben lásd az utasításokat a vonatkozó útmutatóban.

3.1
hu

A berendezés BE- és KIKAPCSOLÁSA
A berendezés akkor van KIKAPCSOLT állapotban, ha a :, ]
és [ gombok feletti LED-ek közül egyik sem világít. Kapcsolja
BE a berendezést valamelyik gombbal.
Kapcsolja KI a berendezést azzal a ventilátorbeállító gombbal
(:, ] vagy [ gomb), amelyik felett világít a LED. A
berendezés leáll, és a gomb feletti LED kialszik.

3.2

A ventilátorsebesség beállítása
A berendezés ventilátora három sebességfokozattal
rendelkezik.
•

A : gombbal beállíthatja a ventilátor alacsony
sebességfokozatát.

•

A ] gombbal beállíthatja a ventilátor közepes
sebességfokozatát.

•

A [ gombbal beállíthatja a ventilátor magas
sebességfokozatát.

n
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Megjegyzés:

Kapcsolja KI a berendezést azzal a gombbal, amelyik
felett világít a LED.
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3.2.1 Ajánlott beállítás
A minimális energiafogyasztás melletti maximális
klímaszétválasztás érdekében a Biddle a legalacsonyabb olyan
beállítást javasolja, amelynél nincs huzatáramlás.

3.3

A fűtés beállítása (CITY E és CYV)
A berendezés két fűtési fokozattal rendelkezik.
•

A ' gombbal beállíthatja az alacsony fűtési fokozatot.

•

A " gombbal beállíthatja a magas fűtési fokozatot.

n

Megjegyzés:

n

Megjegyzés:

Kapcsolja KI a fűtést azzal a gombbal, amelyik felett
világít a LED.

Ha a berendezés alacsony ventilátorsebessége
mellett megnyomja a " gombot, a berendezés
biztonsági okokból automatikusan közepes
ventilátorsebességre vált át.

hu

A CYV esetében a kilépési hőmérséklet többékevésbé állandó marad, a teljes fűtési kapacitás
azonban nő.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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4. .
Daikin kezelőpanel

A CYQ kezelése
A légfüggöny a Daikin kezelőpanellel működtethető.
A Daikin kezelőpanel legtöbb funkciója a megfelelő kezelési
útmutatóban leírt módon használható. Számos funkció attól
eltérően működik, illetve nem használható.

4.1

A berendezés BE- és KIKAPCSOLÁSA
4.1.1 A rendszer BE- és KIKAPCSOLÁSA
•

hu

A rendszert a
KI.

gomb megnyomásával kapcsolhatja BE és

Ha a gomb melletti LED kigyullad, a rendszer be van kapcsolva.
Ha a LED villog, hiba történt.
4.1.2 Az üzemmód kiválasztása
Az üzemmód a

gombbal választható ki:

•

Csak ventilátor ( szimbólum): A légfüggöny folyamatosan
fűtetlen levegőt bocsát ki.

•

Fűtés ( szimbólum): A rendszer automatikusan vezérli a
légfüggöny fűtését.

Más üzemmódok nem állnak rendelkezésre.
4.1.3 Leolvasztás
Amikor a Daikin kezelőpanelen megjelenik a
szimbólum, a rendszer leolvasztást végez. Ilyenkor a légfüggöny
fűtetlen, hideg levegőt bocsát ki vagy nem működik (a
kezelőpanel beállításától függően).
A leolvasztást a rendszer automatikusan elindítja, ha arra
szükség van. A leolvasztás befejeződése után a berendezés
ismét normál működésre vált át.
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Lásd még:
2.6.4 "A Daikin kezelőpanel beállításai" a következő oldalon 20

4.2

A légfüggöny vezérlése
4.2.1 A légfüggöny erősségének szabályozása
A légfüggöny két, gyárilag beállított erősségi fokozattal
rendelkezik.
•

A fokozatok között a

A

gombbal válthat.

gombnak nincs funkciója.

Ajánlott beállítás
A minimális energiafogyasztás melletti maximális
klímaszétválasztás érdekében a Biddle a legalacsonyabb olyan
beállítást javasolja, amelynél nincs huzatáramlás.
4.2.2 A fűtés vezérlése
A Daikin kezelőpanel kijelzője (példa)

•

Állítsa be a kívánt helyiséghőmérsékletet a

hu
gombokkal.

A rendszer automatikusan vezérli a légfüggöny fűtését. Amikor
a helyiség hőmérséklete eléri a beállított értéket, a fűtés leáll.
Ezután a légfüggöny fűtetlen levegőt bocsát ki vagy leáll (a
Daikin kezelőpanelen megadott beállítástól függően).

n

Megjegyzés:

A huzatproblémák elkerülése végett a Biddle a
hőmérséklet maximumra állítását javasolja.

Lásd még:
2.6.4 "A Daikin kezelőpanel beállításai" a következő oldalon 20
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5. .
5.1

Karbantartás

A szűrő cseréje és tisztítása
A szűrőt rendszeresen tisztítani kell. Az elszennyeződött szűrő
rossz hatásfokú fűtést és magas zajszintet eredményezhet. A
szűrő tisztítási időközei a helyi körülményektől függenek.
A szűrő például porszívóval tisztítható. Néhány tisztítás után
azonban a szűrőt ki kell cserélni. Az új szűrők a Biddle-től
rendelhetők meg.
5.1.1 A szűrő eltávolítása
Szabadon függő modellek
1. Vegye le a bemeneti rácsot a berendezésről:

hu

-

emelje meg a rácsot alul, majd akassza ki.

2. Vegye le a rácsot a bemeneti rácsról:
-

Dugja be az ujjait az 1 pozíciónál látható lyukakba,
Húzza a rácsot a jelzett irányba.

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
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Süllyesztett és kazettás modellek
1. Nyissa fel a bemeneti rácsot:
-

Nyomja egymás felé a két csapot 1 – a rács ekkor
lebillen.

2. Csúsztassa ki a szűrőt a rácsból
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

5.2

A berendezés tisztítása
A berendezést kívülről nedves ruhával és háztartási
tisztítószerrel tisztíthatja meg. Ne használjon oldószereket.

c
5.3

Vigyázat:

Ügyeljen arra, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz.

hu

Tervezett karbantartás
A Biddle javasolja, hogy egy szerelő vagy más műszaki
szakember évente egyszer hajtsa végre a következő ellenőrzési
és karbantartási munkákat.
•

Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta és sértetlen-e. Szükség
esetén cserélje ki a szűrőt.

•

Ellenőrizze, hogy a hőcserélő vagy az elektromos
fűtőelemek tiszták-e. A lerakódott por kellemetlen
szagokat okozhat.
Óvatosan távolítsa el a port porszívó segítségével.

c
w
•
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Vigyázat:

A hőcserélő bordái érzékeny alkatrészek.

Figyelmeztetés:

A hőcserélő bordái élesek.

Ellenőrizze a ventilátorok működését.
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6. .
6.1

Hibák

Biztonsági utasítások

d
w

Veszély:

A berendezés belsejében kizárólag
megfelelően képesített műszaki szakemberek
végezhetnek munkát.

Figyelmeztetés:

Mielőtt hozzálátna: olvassa el a biztonsági
utasításokat.

Lásd még:
1.4
"Biztonsági utasítások" a következő oldalon 10
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6.2

Hibaellenőrzés

n

Megjegyzés:

Az alábbi ellenőrzések végrehajtásához nem kell
szakembernek lennie.

Ha úgy véli, hiba történt, végezze el az alábbiakat annak
megállapításához, hogy valóban fennáll-e a hiba:
1. Hajtsa végre a következő lépéseket annak
meghatározásához, hogy a jelenség egyszerűen elháríthatóe, illetve hogy azt valóban hiba idézte-e elő.
2. Ha azt állapítja meg, hogy olyan hiba történt, amely az
alábbi lépésekkel nem hárítható el, forduljon
forgalmazójához.
6.2.1 A CYQ esetében:
1. Állítsa a rendszert fűtési üzemmódra a Daikin
kezelőpanelről, és állítsa a hőmérsékletet maximumra.
-

Ha a berendezés 15 perc elteltével nem bocsát ki
levegőt vagy meleg levegőt, akkor hiba történt.

2. Állítsa a hőmérsékletet minimumra.
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-

Ha a berendezés még 15 perc elteltével is meleg levegőt
bocsát ki, akkor hiba történt.

Lásd még:
6.3
"Egyszerű problémák megoldása" a következő oldalon 43
6.4
"Hibaelhárítás" a következő oldalon 44

6.3

Egyszerű problémák megoldása
Ha úgy véli, hiba történt, először próbálja meg elhárítani a
problémát az alábbi táblázat segítségével. Ezek a műveletek
nem igényelnek szakértelmet.

PROBLÉMA

VALÓSZÍNŰ OK

TEENDŐ

A berendezés nem működik, az
érintőgombos kezelőegység nem
reagál a megnyomásra.

Az érintőgombos kezelőegység nem
kap betáplálást.

Ellenőrizze a tápellátást:
• dugaszolóaljzat,
• szigetelőkapcsoló,
• berendezés feszültség alatt.

A berendezés nem kap betáplálást.

Ellenőrizze a berendezés tápellátását.

Az érintőgombos kezelőegységet
nem inicializálták.

Inicializálja az érintőgombos kezelőegységet.

Gyenge érintkezés a moduláris
csatlakozónál vagy kábeltörés.

Ellenőrizze a csatlakozó érintkezőit
(esetleg távolítsa el a rajta maradt
csomagolási fóliát). Szükség esetén
cserélje ki a kábelt.

Csak elektromos fűtésű modelleknél: A
berendezés automatikusan lehűl.

Ez nem jelent meghibásodást. A berendezés általában 10 perc múlva
automatikusan leáll.

A légfüggöny KIKAPCSOL, mégis
tovább működik.

A CYQ és CYV Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezések esetében:
A kezelőpanel kijelzője üres.

Nem kap betáplálást az a berendezés, amelyhez a kezelőpanelt csatlakoztatták.

A Daikin kezelőpanel
nem működik.

Ennek a gombnak nincs funkciója.

gombja

A légfüggöny nem működik.
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A rendszer KI van kapcsolva vagy
automatikusan kikapcsolta a légfüggönyt.

Ellenőrizze a csatlakozódugót és a
hálózati tápellátást.

Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.
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PROBLÉMA

VALÓSZÍNŰ OK

TEENDŐ

A légfüggöny fűtetlen levegőt bocsát
ki.

A Daikin rendszer meghibásodott

Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.

A Daikin rendszer automatikusan
kikapcsolta a fűtést.

Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.

A rendszer leolvasztást végez. Ez
5–10 percig tart.

Várjon, amíg a leolvasztás befejeződik.

A légfüggöny fűtetlen vagy hideg levegőt bocsát ki vagy nem működik,
és a Daikin kezelőpanelen a következő szimbólumok láthatók:
.

Lásd még:
2.6.4 "A Daikin kezelőpanel beállításai" a következő oldalon 20
2.8.7 "Az érintőgombos kezelőegység inicializálása" a következő
oldalon 28
4.1
"A berendezés BE- és KIKAPCSOLÁSA" a következő
oldalon 38
4.1.1 "A rendszer BE- és KIKAPCSOLÁSA" a következő oldalon 38
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6.4

Hibaelhárítás
Ha úgy véli, hiba történt:
1. Ellenőrizze, nincs-e valamilyen egyszerű megoldás a
problémára.
2. Próbálja meg elhárítani a hibát az alábbi táblázat
segítségével. Az itt szereplő megoldásokhoz műszaki
szakértelemre van szükség.

PROBLÉMA

VALÓSZÍNŰ OK

TEENDŐ

A kezelőpanel megfelelően működik, a berendezés azonban nem reagál.

Hiányzik a T és G kapcsok közötti
átkötés.

Helyezzen be egy átkötést az X72
blokk T és G kapcsa közé.

A berendezést külső vezérlőről
származó jelekkel irányítják.

Ellenőrizze a bemeneteket és az átkötéseket

A ventilátorok nem kapnak betáplálást.

1. Ellenőrizze a transzformátor
biztosítékát.
2. Ellenőrizze a transzformátor és a
ventilátorok közötti vezetékeket.
3. Cserélje le a transzformátort.
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PROBLÉMA

VALÓSZÍNŰ OK

TEENDŐ

A berendezés nem működik, az
érintőgombos kezelőegység nem
reagál a megnyomásra.

A berendezés nem kap betáplálást.

Ellenőrizze a tápcsatlakozást és a
vezetékeket.

A kezelőpanel és a nyomtatott
áramköri lap közötti csatlakozás
nem megfelelő.

1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt.
2. Ellenőrizze a csatlakozólemez és
a nyomtatott áramköri lap
közötti vezetékeket.

A nyomtatott áramköri lap nem
működik.

1. Ellenőrizze az F2 biztosítékot.
2. Ellenőrizze a tápkábelt.
3. Cserélje ki a nyomtatott
áramköri lapot.

A kezelőpanel meghibásodott.

Ellenőrizze a kezelőpanelt úgy, hogy
egy másik kábellel egy másik berendezéshez csatlakoztatja. Cserélje le
a kezelőpanelt, ha az nem működik.

Az egyik ventilátor nem működik.

A ventilátor nem kap betáplálást
vagy meghibásodott.

1. Ellenőrizze a ventilátor
vezetékeit.
2. Ellenőrizze a transzformátor
biztosítékát.
3. Cserélje le a ventilátort.

A ventilátorok egy bizonyos erősségi fokozaton nem működnek.

A megfelelő leágazási csatlakozás
meghibásodott.

1. Ellenőrizze a transzformátor
csatlakozóit.
2. Ellenőrizze a nyomtatott
áramköri lap és a transzformátor
közötti vezetékeket.

Az elektromos fűtés nem működik.

A berendezés túlmelegedett.

Ellenőrizze a túlmelegedés ellen
védő termosztátot.

A berendezés nem az elvárásoknak
megfelelően működik.

1. A vezérlőelemek nem megfelelően vannak bekötve.

Ellenőrizze a szerelést.

2. Az 1-es, 2-es és 3-as (piros) kapcsok beállításai nem felelnek meg az
előírásnak.

Ellenőrizze az átkötések elhelyezését.

A CYQ és CYV Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezések esetében:
A Daikin kezelőpanel kijelzője üres.

A csatlakoztatott berendezés nem
kap betáplálást.
A kezelőpanel csatlakozása nem
megfelelő.

1. Ellenőrizze a tápellátást.
2. Olvassa el a kezelőpanel
szerelési útmutatóját.
3. Forduljon a forgalmazóhoz.

A légfüggönyben található Daikin
elektronika meghibásodott.
A Daikin kezelőpanel hibát jelez (villogó LED és/vagy hibakód).
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A berendezésben vagy a kültéri egységben található Daikin elektronika
hibát észlel.

1. Olvassa el a kültéri egység
karbantartási útmutatóját.
2. Forduljon a forgalmazóhoz.
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PROBLÉMA

VALÓSZÍNŰ OK

TEENDŐ

A légfüggöny nem működik, pedig a
Daikin kezelőpanel rendeltetésszerű működést jelez.

A berendezésben található Biddle
elektronika, transzformátor, biztosíték vagy ventilátorok meghibásodtak.

1. Ellenőrizze a biztosítékokat.
2. Ellenőrizze a
transzformátorvezetékek
csatlakozóit.
3. Ellenőrizze a berendezésben
található összetevők közötti
vezetékeket.

A berendezés folyamatosan hideg
levegőt fúj, és/vagy kondenzvíz csepeg a berendezésből.

A légfüggöny meghibásodott.
Figyelmeztetés:
Az ilyen esetek veszélyhelyzethez
és/vagy károsodáshoz vezethetnek.

1. Kapcsolja KI azonnal a teljes
rendszert.
2. Forduljon a forgalmazóhoz.

Lásd még:
2.8.5 "A bemenetek funkciója" a következő oldalon 26
2.6.4 "A Daikin kezelőpanel beállításai" a következő oldalon 20
2.8
"A kezelőpanel és a külső vezérlők beszerelése (CITY és
CYV)" a következő oldalon 23
2.9
"Érintőgombos kezelőegység nélküli vezérlőrendszer (CITY
és CYV)" a következő oldalon 28
7.3
"Elektronikai modul" a következő oldalon 49
7.4
"Daikin elektronikai modul (CYQ és CYV)" a következő
oldalon 49
7.5
"Biztosítékok" a következő oldalon 50
7.8
"A maximumtermosztát visszaállítása (CITY E)" a következő
oldalon 51
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7 . . Karbantartás
7.1

Biztonsági utasítások

w

Figyelmeztetés:

w

Figyelmeztetés:

A berendezést kizárólag képesített műszaki
szakszemélyzet szervizelheti.

Mielőtt hozzálátna: olvassa el a biztonsági
utasításokat.

Lásd még:
1.4
"Biztonsági utasítások" a következő oldalon 10

7.2

Hozzáférés a berendezés belsejéhez

hu

7.2.1 Az összes modellnél
1. Kapcsolja KI a berendezést a kezelőpanelről.

w

Figyelmeztetés:

Válassza le a tápellátást (húzza ki a
csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, vagy
állítsa a szigetelőkapcsolót KI pozícióba).

7.2.2 A szabadon függő modellek esetében
1. Vegye le a bemeneti rácsokat a berendezésről:
-

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)

emelje meg a rácsot alul, majd akassza ki.
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7.2.3 A kazettás modellek esetében
1. Vegye ki a bemeneti rácsot a keretéből:
-

Nyomja egymás felé a rácsban található két csapot 1 –
a rács ekkor lebillen.
Nyomja egymás felé a két csapot 2, és vegye ki a
rácsot.

2. Lazítsa meg a csavarokat 3, és vegye le a keretet.

hu
7.2.4 Az összes modellnél
1. Vegye le a karbantartási panelt 1:
-
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Távolítsa el a karbantartási panel első oldalán található
csavarokat.
Kissé húzza előre, majd vegye le a panelt.

c

Vigyázat:

w

Figyelmeztetés:

Előrehúzáskor a teljes panel leválik: Vigyázzon,
nehogy leessen.

A karbantartási panel visszahelyezésekor
mindig recézett fejű peremes csavarokat
használjon: ezekre a földcsatlakozáshoz van
szükség.

CITY ÚTMUTATÓ
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Elektronikai modul
A berendezés egy elektronikai modult tartalmaz. Verziótól
függően ez egyebek mellett a következőkből állhat:
•

transzformátor;

•

nyomtatott áramköri lap;

•

csatlakozólemez;

•

biztosítékok.

7.3.1 Az elektronikai modul eltávolítása
1. Kapcsolja KI a berendezést a kezelőpanelről.

w

Figyelmeztetés:

Válassza le a tápellátást (húzza ki a
csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, vagy
állítsa a szigetelőkapcsolót KI pozícióba).

2. Vegye le a karbantartási panelt.
3. Válasszon le a berendezésre között minden csatlakozót és
földelt csatlakozót a nyomtatott áramköri lapról.
4. Távolítsa el a csavarokat 1.
5. Távolítsa el az elektronikai modult.
6. Válasszon le minden csatlakozót a csatlakozólemezről.

7.4

Daikin elektronikai modul (CYQ és CYV)
A Biddle elektronikán kívül a berendezés egy Daikin
elektronikai modult is tartalmaz.

Útmutató verzió 6 (19-09-2012)
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7.4.1 Hozzáférés a berendezésben található Daikin
elektronikához
Összes modell
1. Vegye le a berendezés karbantartási paneljét 1.
2. A Biddle elektronika a 2-es pozícióban található.

150, 200 vagy 250 kilépési szélességgel rendelkező
modellek
1. Vegye le a borítást 3. A Daikin elektronika a borítás
mögött található.

hu

100 kilépési szélességgel rendelkező modellek
1. Vegye le a berendezés oldalán elhelyezett doboz borítását
4. A Daikin elektronika a borítás mögött található.

7.5

Biztosítékok
A berendezés két biztosítékkal van ellátva.
1. Transzformátor biztosítéka 1.
2. Nyomtatott áramköri lap biztosítéka F60 2.
A biztosítékok adatai jelölve vannak.
Csak a CYQ és a CYV esetében:
A Daikin elektronikai modul egy további biztosítékkal
rendelkezik a nyomtatott áramköri lapon, amelynek a jelölése
F1U.
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A hőcserélő légtelenítése (CITY W)
A légtelenítőszelep 2 a berendezés bal felső részén található.

7.7

A hőcserélő leürítése (CITY W)
A leeresztőszelep 1 a berendezés bal oldalán található.

hu

7.8

A maximumtermosztát visszaállítása (CITY E)
A berendezésben egy maximumtermosztát található. Ezt
kioldása esetén manuálisan kell visszaállítani.
1. Kapcsolja KI a berendezést.
2. Vegye le a karbantartási panelt.
3. Keresse meg 1 és állítsa vissza 2 a
maximumtermosztátot.
4. Zárja le a berendezést.

c
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Vigyázat:

Áramkimaradás esetén a maximumtermosztát
kioldhat.
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A Biddle vezérlőkábel konfigurálása
A Biddle berendezések vezérlőkábele eltér a normál moduláris
telefonkábelektől.
A csatlakozódugók RJ-11 típusúak, az aljzatok azonban
„egyenesek”: a mag a kábel mindkét végén ugyanahhoz a tűhöz
csatlakozik.

A Biddle kábelek színkódolása

hu
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Tű

Szín

1

(nincs használatban)

2

fekete

3

piros

4

zöld

5

sárga

6

(nincs használatban)

8 . . Leszerelés
A rendszer leszerelését, valamint a hűtőközeg, az olaj és más
összetevők kezelését csak arra jogosult szerelő hajthatja végre
a helyi és országos előírásoknak megfelelően.
Az európai jogszabályok szerint az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait újrahasznosítási célból elkülönítve
kell gyűjteni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön is
sokat tehet a környezetet és az emberi egészséget érő káros
hatások elkerüléséért. További információkért forduljon
forgalmazójához vagy a hivatalos hatóságokhoz.
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Szerzői jog és védjegyek
A jelen útmutatóban található valamennyi információ és rajz a Biddle tulajdona, és a Biddle előzetes írásbeli
engedélye nélkül nem használható fel (a berendezés konkrét kezelésén kívül más célokra), nem fénymásolható, nem
másolható le, nem fordítható le és nem adható át harmadik feleknek.
A Biddle név bejegyzett védjegy.

Garancia és felelősség
A garanciális és felelősségi feltételekkel kapcsolatban olvassa el a Biddle értékesítési és szállítási szabályzatát.
A Biddle mindig és minden körülmények között kizárja a közvetett károkért viselt felelősséget.

A jelen útmutatóban foglaltakért viselt felelősség
A Biddle nagy gondot fordított az egyes összetevők leírásának pontosságára és – ahol az szükséges volt –
teljességére, ugyanakkor a Biddle kizár minden felelősséget az útmutató pontatlanságaiból és/vagy hiányosságaiból
származó károkért.
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Ha hibákat vagy félreérthető részeket talál az útmutatóban, örömmel vesszük, ha tájékoztat bennünket: így tovább
javíthatjuk kiadványunk minőségét.
A Biddle fenntartja a jogot az útmutatóban foglaltak módosítására.

További információ
Ha észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle-höz bizalommal.

Cím minden ország számára:
Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Hollandia
tel.:
fax:

+31 512 33 55 24
+31 512 33 55 54

e-mail:
export@biddle.nl
internet: www.biddle.info

