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1.  .  Introduksjon

1.1 Om denne håndboken

Denne håndboken beskriver installasjonen, betjeningen og 
vedlikeholdet av komfortluftgardinmodellen CITY, CYQ, CYV. 
Håndboken gir også anvisninger og informasjon om 
serviceoperasjoner.

1.2 Slik leser du denne håndboken

1.2.1 Kun for CYQ og CYV:

Denne håndboken inneholder kryssreferanser til håndbokene 
for Daikin-komponentene (utendørsenhet, innendørsenhet, 
betjeningspanel, osv.)

1.2.2 Marginale symboler brukt i håndboken

Følgende symboler brukes i denne håndboken:

Merknad:n Gjør deg oppmerksom på en viktig del av teksten.

Forsiktig:c Hvis du ikke utfører denne prosedyren eller 
handlingen riktig, kan du skade enheten.

Følg anvisningene nøye.

Advarsel:w Hvis du ikke utfører denne prosedyren eller 
handlingen riktig, kan du forårsake skade og/
eller personskade.

Følg anvisningene nøye.
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Fare:d Dette indikerer handlinger som ikke er tillatt.

Ignorering av denne advarselen kan føre til 
alvorlig skade eller uhell som kan involvere 
personskade.

1.2.3 Piktogrammer brukt på enheten og i håndboken

Følgende piktogrammer indikerer mulige risikoer eller farer. 
De samme piktogrammene finnes også på enheten.

Piktogrammer

1.2.4 Relatert dokumentasjon

I tillegg til denne håndboken, følger følgende dokument med 
enheten:

• Kablingsdiagram for installasjon og service 

1.3 Om enheten

1.3.1 Bruk

Komfortluftgardinen er ment å skille klimaer mellom to rom, 
og for oppvarming og filtrering av luft (filterklasse EN779-G2). 
Enheten installeres over døren, over hele bredden på døren.

PIKTOGRAM BESKRIVELSE

w Du kommer til et område i enheten som inneholder strømførte kompo-
nenter.

Kun tilgjengelig for kvalifisert servicepersonale.

Vær forsiktig

w Denne overflaten eller delen kan være varm. Det er fare for forbrenning 
ved kontakt.
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Den fritthengende modellen er designet for fri, synlig 
installasjon over døren.

Den forsenkede modellen er designet for integrering i en 
himling eller i en hvelving, med inntaksåpningen muligens på en 
viss avstand fra enheten.

Kassettmodellen er designet for installasjon over en himling, 
med inntaksåpningen nær enheten og med enkel tilgang til 
enheten. 

CYQ og CYV

CYQ-/CYV-luftgardinen er koblet til et Daikin-system med 
direkte ekspansjon. Luften som blåses gjennom enheten er 
varmet opp av kjølemediet. Luftgardinen kontrolleres og 
betjenes delvis av Daikin-systemet og devis av Biddle-systemet.

Systemet har en rekke begrensninger:

•  Enheten passer bare for bruk i Daikin-systemer med 
direkte ekspansjon.

• Enheten egner seg ikke for nedkjøling.

• Daikin-systemet må være aktivt til enhver tid.

Andre versjoner og tiltenkt formål.

Ved forespørsel kan versjoner leveres for andre applikasjoner.
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Advarsel:w Andre applikasjoner enn de som er beskrevet 
over regnes ikke som tiltenkt formål. Biddle 
påtar seg ikke noe ansvar for skade eller 
personskade som oppstår fra andre 
applikasjoner enn tiltenkt formål. Tiltenkt 
formål betyr også overholdelse og 
overensstemmelse med anvisningene i denne 
håndboken.

1.3.2 Funksjon

Luftgardinen blåser ut en varm luftstrøm rett ned, og oppnår 
dermed følgende:

• Utveksling av luft mellom to rom fordi 
temperaturforskjeller (konveksjon) er stoppet.

• Den kalde luften som kommer inn over gulvet på grunn av 
trekk blir varmet opp.

1.3.3 Typebetegnelse

Tabellen under inneholder en oversikt over tilgjengelige 
modeller komfortluftgardin og korresponderende type 
betegnelser. Sammen utgjør type betegnelser typekoden, for 
eksempel: CITY S-100-W-F.

Dersom en del av håndboken bare gjelder for enkelte 
modeller, indikeres disse med korresponderende type 
betegnelse, for eksempel:

• CITY S: Modeller med kapasitet S

• CITY 100: Modeller med utblåsingsbredde 100

• CITY W: Vannoppvarmede modeller

• CITY E: Elektronisk oppvarmede modeller

• CITY F: Fritthengende modeller

Merknad:n For illustrasjonene i denne håndboken, brukes 
følgende type enhet som et generelt eksempel: CITY 
M-150-W-F. Utseendet på enheten din kan avvike, 
men funksjonen er den samme med mindre annet er 
oppgitt.
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Forklaring om typekode

1.3.4 Typeskilt

Typeskiltet finnes foran til venstre på enheten. 

Denne håndboken henviser til følgende data på typeskiltet:

• Type: Fullstendig typekode til enheten.

• M: Enhetens vekt.

• Medium: Kjølemedium.

• Capacity index: Daikin-kapasitetsindeks.

• Pmax: Maksimalt tillatt arbeidstrykk på varmtvannskretsen 
(ved110 °C).

• U, Imax, Pmotor og Pheating: Maksimal belastning på det 
elektriske systemet av enheten.

1.3.5 Bruksfelt

Komfortluftgardinen brukes hovedsakelig i forretningslokaler 
ved en romtemperatur på maks. 40 °C. Følgende grenser må 
derfor overholdes:

DELTYPEKODE BETEGNELSE BETYDNING 

Produktserie CITY, CYQ, CYV Generell betegnelse for serien
CYV For tilkobling til Daikin VRV-system (‘multi’)
CYQ For tilkobling til Daikin ERQ-system (‘par’)

Kapasitet S, M eller L Liten, middels eller stor serie
Utblåsingsbredde 100, 150, 200 eller 250 Utblåsingsbredde i cm
Oppvarming W Oppvarming med vann

E Elektrisk oppvarming
A Uten oppvarming
DK Oppvarming med Daikin-system med direkte ekspansjon

Monteringsmetode F Fritthengende modell
R Forsenket modell
C Kassettmodell

Farge (kun CYQ og 
CYV)

B Hvit
S Aluminium
X Ikke-standard farge

Betjeningspanel (kun 
CYQ og CYV)

C Berøringsplate for kontroller inkludert
N Ikke inkludert (hvis flere enheter er koblet til i én installa-

sjon)
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Bruksgrenser

Advarsel:w Luftgardinen må ikke brukes i atmosfærer 
med fare for eksplosjon, våte miljø, utendørs 
eller i svært støvete eller aggressiv luft. 

Biddle påtar seg ikke noe ansvar for skade 
eller personskade som oppstår fra bruk i disse 
situasjonene.

1.3.6 CE-erklæring

Enheten tilfredsstiller gjeldende CE-standarder. Fullstendig CE-
konformitetserklæring finnes på: www.biddle.info.

Klasse A-produkt

Merknad:n Kun CYV:  Dette er et klasse A-produkt. I et 
hjemmemiljø, kan dette produktet forårsake 
radiointerferens som brukeren kan måtte ta 
nødvendige tiltak for.

1.3.7 Modifikasjoner og endringer

Ingen modifikasjoner eller endringer kan gjøres til enheten 
som kunne påvirke enhetens sikkerhet uten godkjenning av 
Biddle. Modifikasjoner eller endringer vil annullere CE-
erklæringen.

1.3.8 Komponenter og tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelige som ekstrautstyr:

• Betjeningspanel (kan kontrollere maksimalt 10 enheter) 
(CITY, standard med CYV, ikke med CYQ)

• Biddle-styrekabel, tilgjengelig i forskjellige lengder

• Kontrollenhet for utblåsingstemperatur (kun CITY W)

Romtemperatur 5 °C til 40 °C
Systemspenning se typeskilt
Strøm se typeskilt
Maksimal uttakstemperatur 50 °C
Oppvarmingsmedie CITY W vann med maks. 20 % glykol
Maksimal driftstrykk og temperatur CITY W 6 bar ved 110 °C
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• Dørkontaktbryter

• Sett med veggbraketter

Merknad:n Enheten kan også betjenes uten betjeningspanel.

Kun for CYQ og CYV: Daikin-komponenter

Følgende Daikin-komponenter kreves for en installasjon:

• Utendørsenhet

• Valgfritt: Én eller flere innendørsenheter

• Daikin-betjeningspanel (valgfritt for CYV)

• Tilkoblingsmaterialer, som kjølelinjer, kabling, osv.: Se 
installasjonsveiledningen for utendørsenheten.

Forsiktig:c Kontrollsystemet og kapasitetsindeksen til Daikin-
utendørsenheten må korrespondere til de for 
Biddle-luftgardinen.

1.4 Sikkerhetsanvisninger

1.4.1 Operasjon

Advarsel:w Ikke plasser noen gjenstander i inntakene og 
uttakene.

Advarsel:w Ikke blokker inntakene og uttakene. 

Advarsel:w Den øvre overflaten på enheten blir varm 
under bruk. 

Forsiktig:c I ekstreme omstendigheter, kan vann strømme ut av 
enheten. Derfor må du ikke plassere noe under 
enheten som kan ta skade av dette.
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1.4.2 Installasjon, vedlikehold og service

Fare:d Enheten kan bare åpnes av kvalifiserte 
teknikere.

Advarsel:w Utfør følgende handlinger før du åpner 
enheten:

1. Slå AV enheten med betjeningspanelet.

2. Vent til viftene har stoppet.

3. La enheten kjøle seg ned. 

Forsiktig:c Varmeutveksleren og/eller varmeelementene kan bli 
svært varme. Videre kan det hende at viftene 
fortsetter å rotere en stund.

4. For modeller for tilkobling til et Daikin-system med 
direkte ekspansjon:
Slå AV Daikin-systemet og koble hovedstrømforsyningen 
fra Daikin-utendørsenheten.

5. Koble fra strømforsyningen (koble støpslet fra 
stikkontakten eller flytt isolasjonsbryteren til AV).

6. For vannoppvarmede modeller:
Lukk sentralvarmeforsyningen (hvis mulig).

Forsiktig:c For CYQ og CYV: Hvis systemet betjener i 
opptiningsmodus eller har nylig vært i drift, kan det 
være vann i inspeksjonspanelet.

Advarsel:w Ribbene på varmeutveksleren er skarpe.
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2.  .  Installasjon

2.1 Sikkerhetsanvisninger

Advarsel:w Installasjonsarbeid på enheten kan bare 
utføres av kvalifiserte teknikere.

Advarsel:w Les sikkerhetsanvisninger før du starter.

Se også: 
1.4 "Sikkerhetsanvisninger" på side 10

2.2 Kontroll av levering

• Sjekk enheten og emballasjen for riktig levering. Rapporter 
eventuell skade forårsaket av transport til føreren og 
leverandøren med én gang.

• Sørg for at alle komponenter og medfølgende deler har 
blitt levert. Rapporter eventuelle defekter til leverandøren 
med én gang.

2.3 Generell arbeidsmetode

2.3.1 Betjeningsrekkefølger

Biddle anbefaler følgende arbeidsmetode for installasjon av 
Komfortluftgardin:

1. Heng opp enheten.

2. For vannoppvarmede modeller: 
Koble enheten til sentralvarmeanlegget.

For modeller for tilkobling til et Daikin-system med 
direkte ekspansjon: 
Installer Daikin-komponentene som beskrevet i de 
respektive installasjonsveiledningene.

- Utendørsenhet;
- Hvis installert i systemet ditt: Innendørsenhet(er);
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- Betjeningspanel.

3. Koble enheten til hovedstrømforsyningen.

4. Installer betjeningspanelet og (valgfrie) tilkoblinger til 
eksterne kontroller.

5. Fullfør enheten.

6. For modeller for tilkobling til et Daikin-system med 
direkte ekspansjon: 
Koble luftgardinenheten til Daikin-systemet.

7. Slå på strømforsyningen og sjekk at enheten fungerer.

Generelle anvisninger

Noen deler av dette avsnittet gjelder bare for enkelte 
modeller. Dette er i så fall merket. Dersom ingen spesifikk 
modell er henvist til, gjelder beskrivelsen for alle modeller.

Merknad:n Sørg for at du utfører alle installasjoner som kreves 
for enheten din.

Sjekk typeskiltet og rådfør deg med håndboken 
dersom du ikke er sikker på hvilken modell eller type 
enhet du har.

Merknad:n Beskytt enheten mot skade og inntrengning av støv, 
sement, osv. under installasjonen. Du kan, for 
eksempel, bruke emballasjen for beskyttelse.

Se også: 
2.4 "Feste enheten" på side 14
2.5 "Koble enheten til sentralvarmeinstallasjonen" på side 16
2.6 "Koble enheten til Daikin-systemet (CYQ og CYV)" på 

side 17
2.7 "Koble enheten til strømforsyningen" på side 20
2.8 "Installere betjeningspanelet og eksterne kontroller (CITY og 

CYV)" på side 22
2.9 "Kontrollsystem uten berøringsplate for kontroller (CITY og 

CYV)" på side 27
2.10 "Fullføre enheten." på side 29
2.11 "Slå på og sjekke funksjon" på side 33
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2.4 Feste enheten

2.4.1 Fastslå enhetens plassering

Fare:d Ikke installer enheten i en vertikal posisjon.

• Sørg for at strukturen som enheten skal henges på kan 
bære vekten til enheten. Vekten er spesifisert på 
typeskiltet. 

• Legg merke til følgende dimensjoner: 

- Enheten må være minst like bred som døråpningen 
(dimensjon b).

- Plasser enheten så nær døråpningen som mulig.
- Maksimal monteringshøyde for enheten (dimensjon h, 

målt fra gulvet til utblåsingsristen) avhenger av type 
enhet. 

Installasjonshøyde på enhet

Advarsel:w Minimum monteringshøyde (dimensjon h) er 
1,8 m.

Advarsel:w Enheten kan bli varm oppå. Monter enheten 
med en minimum klaring på 25 mm fra taket 
(dimensjon x).

Se også: 
1.3.4 "Typeskilt" på side 8

TYPE MAKSIMAL INSTALLASJONS-
HØYDE

CITY S 2,3 m
CITY M 2,5 m
CITY L 3,0 m
Disse høydene gjelder kun under normale omstendighe-
ter. Hvis du er i tvil, kan du spørre Biddle om riktig høyde.
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2.4.2 Feste opphengsbeslagene

1. Fest fire gjengestenger M8 i henhold til dimensjonene i 
tabellen. Sørg for at gjengestengene er vinkelrette.

Merknad:n Enheter av type CITY 250 har tre opphengsbeslag. 
Fest seks gjengestenger for den typen.

2. Bruk en sikringsmutter 1 til hver gjengestang.

3. Bruk opphengsbeslagene 2 på gjengestengene, og bruk 
mutrene 3.

4. Sørg for at opphengsbeslagene henger opp horisontalt og 
jevnt.

5. Fest hvert opphengsbeslag ved å stramme til 
sikringsmutrene 1.

Dimensjoner for opphengsenhet

2.4.3 Henge opp og feste enheten

1. Løft enheten opp og fest den i opphengsbeslagene.

Forsiktig:c Avhengig av vekten som er spesifisert på typeskiltet, 
bruk enten en løfteenhet eller løft enheten med 
minst 2 personer.

STØR-
RELSE TYPE DIMENSJONER

a alle modeller ved behov
b CITY S 119 mm

CITY M 119 mm
CITY L 200 mm

c alle modeller 200 mm
d CITY 100 500 mm

CITY  150 1000 mm
CITY  200 1500 mm
CITY  250 (seks gjen-
gestenger)

2 x 1000 mm
Håndbok versjon 6 (19-09-2012) no-15



INSTALLASJON KOMFORTLUFTGARDIN

no
2. Fest en låsekasse 3 på hvert opphengsbeslag. 

Advarsel:w Enheten kan falle ned hvis du ikke fester 
opphenget. 

3. Sjekk om enheten er riktig festet:

- Prøv å skyve enheten fra dens oppheng.
- Ryst enheten i et par sekunder.

Advarsel:w Pass på at du ikke står i noe fare dersom 
enheten skulle falle ned.

2.5 Koble enheten til sentralvarmeinstallasjonen

2.5.1 Detaljer

Forsiktig:c Forsynings- og returledninger på 
sentralvarmeanlegget må være koblet til riktig 
korresponderende tilkoblinger 1. Retningene er 
merket på enheten med piler.

• Maksimalt tillatt driftstrykk på varmtvannskretsen er 
spesifisert på typeskiltet. Det er basert på en 
vanntemperatur på 110 °C.

Forsiktig:c Biddle anbefaler at en ventil inkluderes i hvert rør.

• Uttømmingsventilen 2 på varmeutveksleren er plassert til 
venstre oppå enheten.

2.5.2 Frostbeskyttelse

Ta følgende forholdsregler hvis du installerer enheten i et rom 
hvor det kan oppstå frost:

• Tilrettelegg konstant sirkulering av vann til riktig 
temperatur;

• Tilfør opptil 20 % glykol i vannet når enheten ikke er i bruk 
om vinteren;

• Eller tøm systemet og enheten.
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2.5.3 Koble til enheten

1. Koble enheten til sentralvarmeanlegget.

2. Ventiler varmeutveksleren.

3. Sjekk tilkoblingene for lekkasjer.

2.5.4 Koble til uttakstemperaturkontrollen (tilbehør)

Enheten kan utstyres med en uttakstemperaturkontroll som 
tilleggsutstyr.

1. Fjern inspeksjonspanelet.

2. Koble ventil 1 til enheten.

3. Installer kapillarføler 2 i enheten.

4. Fest føleren til varmeelementet med klipsene som fulgte 
med.

5. Sett på inspeksjonspanelet igjen.

6. Still inn uttakslufttemperaturen til 35 °C.

2.6 Koble enheten til Daikin-systemet (CYQ og CYV)

2.6.1 Forutsetninger for tilkobling til et Daikin-system

• Daikin-systemet vil alltid være aktivt når Biddle-luftgardinen 
er aktiv.

• Et kontrollsystem må være koblet til Daikin-systemet. 
Dette kan også være et Daikin-betjeningspanel som er 
koblet til Biddle-luftgardinen.
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Advarsel:w Enheter av type CYV kan bare kobles til et 
Daikin VRV-system.

Enheter av type CYQ kan bare kobles til et 
Daikin ERQ-system. 

Disse enhetene er ikke ombyttbare.

2.6.2 Tilkobling av kontrollsystemet

Alle modeller

Forsiktig:c Bruk kabel med tverrprofil på min. 0,75 mm².

Modeller med utblåsingsbredde 150, 200 eller 250

1. Koble systemkontrolleren til terminal X84 på øvre side av 
luftgardinen:

- Koble styrekabelen på utendørsenheten til F1/F2.
- Hvis installert på enheten din: Koble Daikin-

betjeningspanelet til P1/P2.

2. Installer kabelmantelen (inkludert) på terminalen.

Modeller med utblåsingsbredde 100

1. Fjern dekslet på boksen på enhetens side.

2. Valgfritt: Fjern boksen fra enheten:

- Fjern braketten fra enheten og boksen. 
- Installer boksen på veggen ved et passende punkt.

Merknad:n Ikke koble fra kablingen mellom boksen og enheten.
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3. Legg styrekabelen(e) i boksen, gjennom ledig(e) 
kabelmuffe(r) 3.

4. Koble kontrolleren til systemet til den ledige 
terminalblokken 4:

- Koble styrekabelen på utendørsenheten til F1/F2.
- Hvis installert på enheten din: Koble Daikin-

betjeningspanelet til P1/P2.

5. Stram til kabelmuffe(r).

2.6.3 Koble til kjølemediet

• Installer linjene i henhold til installasjonshåndboken til 
Daikin-utendørsenheten.

• Lodd linjene til rørene som kommer ut på øvre side av 
enheten.

2.6.4 Innstillinger på Daikin-betjeningspanelet

Du kan gjøre lokale innstillinger på Daikin-betjeningspanelet 
som beskrevet i korresponderende installasjonsveiledning.

Enhetene som er beskrevet i denne håndboken har noen få 
ekstra innstillingsmuligheter:

MODUS-
NUMMER

FØRSTE KO-
DENUMMER

BESKRIVELSE AV 
INNSTILLINGEN

ANDRE KODENUMMER

01 02 03 04

(22) 3 Funksjon til luftgar-
din når den ikke 
varmer opp

ikke oppvar-
met (stan-
dardinnstil-
ling)

ikke oppvar-
met

ved stans 
(hvis 23-8 er 
stilt inn til 
01)

--

(23) 8 Funksjon til luftgar-
din i opptiningsmo-
dus

ved stans ikke oppvar-
met
(standardinn-
stilling)

ikke oppvar-
met

--
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2.7 Koble enheten til strømforsyningen

2.7.1 Alle modeller

Advarsel:w Ikke slå av enheten fra strømforsyningen. 
Bruk betjeningspanelet.

Advarsel:w Enheten må være jordet.

Advarsel:w Koble til enheten i henhold til gjeldende 
lokale krav.

2.7.2 Sikringsrangeringer

Advarsel:w Hver enhet må ha sin egen sikring i henhold 
til tabellen under.

Sikringsrangeringer

Merknad:n Flere enheter kan bare ha en felles sikring dersom 
deres totale strømforbruk er mindre enn 10 A.

Se også: 
1.3.4 "Typeskilt" på side 8

MAKSIMAL AMPERETALL 
PÅ TYPESKILT L1, L2 EL-
LER L3

MAKSIMAL SIKRINGSRANGE-
RING A

<= 10 A 16 A
<= 15 A 20 A
<= 20 A 25 A
<= 25 A 35 A
<= 35 A 50 A
<= 50 A 63 A
<= 65 A 80 A
<= 80 A 100 A
<= 102 A 125 A
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2.7.3 CITY W/A, CYQ og CYV

• Sørg for at et jordet strømpunkt er tilgjengelig ved maks. 
1,5 m fra venstre side på enheten.

• Koble enheten til strømforsyningen med en 3-kjernet kabel 
(ikke inkludert). Den maksimale belastningsdataen vises på 
typeskiltet.

• Det er mulig å stoppe strømforsyningen til enheten. Du 
kan velge å enten bruke en tilkoblet strømforsyningskabel 
eller en isolasjonsbryter.

2.7.4 CITY-E

Fare:d Ikke utfør tilkoblingsarbeidet med mindre du 
er kvalifisert til å arbeide med trefaset 
spenning.

• Koble enheten til hovedstrømforsyningen med en 5-kjernet 
kabel (ikke inkludert). Den maksimale belastningsdataen 
vises på typeskiltet.

• En isolasjonsbryter (ikke inkludert) må monteres mellom 
enheten og strømforsyningen. Denne bryteren må:

- Være helpolet, 
- Ha en minimum kontaktklaring på 3 mm,
- Være plassert maks. 4 m fra venstre side på enheten.

2.7.5 Koble til enheten (CITYE)

Advarsel:w Sørg for at strømforsyningen som du arbeider 
med er slått av.

1. Monter isolasjonsbryteren og koble den til 
strømforsyningen. 

2. Fjern inspeksjonspanel 1:

- Fjern skruene på frontsiden av inspeksjonspanelet.
- Trekk panelet litt fremover og ta det bort.

Forsiktig:c Hele panelet kommer løst når du trekker det 
fremover: Vær forsiktig så det ikke faller ned.
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3. Fest kabelmuffen 2 til enheten. 

4. Før strømforsyningskabelen gjennom kabelmuffen.

5. Koble kabelen til terminalen 3 i enheten etter 
kablingsdiagrammet.

6. Fest inspeksjonspanelet igjen og stram til.

Advarsel:w Fest alltid inspeksjonspanelet med flensbolter 
med riflekanter: Disse er nødvendige for 
tilkoblingen av jord.

7. Koble strømforsyningskabelen til isolasjonsbryteren.

Forsiktig:c Ikke slå på hovedstrømmen ennå.

2.8 Installere betjeningspanelet og eksterne kontroller (CITY og 
CYV)

2.8.1 Detaljer om betjeningspanelet

Plassering

• Du kan enten feste betjeningspanelet til veggen eller til en 
vanlig kontakt.
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Kabling

Merknad:n Ta følgen med i beregningen, ellers kan feil oppstå:

- Styrekabelen mellom betjeningspanelet og (første) 
tilkoblet enhet må ikke være mer enn  50 m lang.

- Hold styrekabler unna elektromagnetiske felt og 
interferenskilder som høytspenningskabler og 
fluorescerende rørstartere.

- Strekk styrekabler ut eller rull dem opp på en ryddig 
måte.

- Ikke fjern narrepluggen, med mindre dette er 
oppgitt.

Merknad:n Bruk bare styrekabler fra Biddle. En standard 
modulær telefonkabel passer ikke.

Flere enheter betjenes fra ett betjeningspanel

• Opptil 10 enheter kan kobles til ett enkelt betjeningspanel. 
For å gjøre dette, må enheten være lenket sammen.

• Den totale lengden på styrekablene må ikke overstige 
100 m.

2.8.2 Installere berøringsplate for kontroller

1. Åpne bryteren

2. Tre kabelen gjennom en åpning i bakpanelet.

3. Fest bakpanelet til veggen.

4. Fest kabelen med strekkavlastningsklemmen som følger 
med.

Merknad:n Kabelen må stikke frem omtrent 9 cm fra 
strekkavlastningsklemmen.

5. Koble kontakten på styrekabelen til det trykte kretskortet.

6. Plasser frontpanelet på bakplaten.
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2.8.3 Koble betjeningspanel til enhet

Tilkoblingene på betjeningspanelet G og E er plassert på 
koblingsplaten 3 på øvre side av enheten. De to kontaktene 
er identiske. En av de to kontaktene har en narreplugg.

1. Koble styrekabelen til den ledige terminalblokken G eller 
E.

Merknad:n Ikke fjern narrepluggen fra den andre kontakten, da 
dette kan føre til feil.

Merknad:n La det være ca.  30 cm med fri kabellengde: Det vil 
være nødvendig å ta elektronikken ut under service 
på enheten.

Flere enheter betjenes fra ett betjeningspanel

1. For hver enhet som skal linkes, fjern narrepluggen fra 
kontakt G eller E.

2. Link enhetene: Koble styrekabelen til G og E.

Merknad:n Ikke fjern narrepluggen fra den siste enheten, da 
dette kan føre til feil.

2.8.4 Koble til eksterne kontroller (valgfritt) 

Koblingsplaten på øvre side av enheten har tre inntak (X72) 
for tilkoblingen av eksterne kontroller. Inntakene kan brukes til 
å endre driftsmodusen på enheten uten inngrep fra brukeren. 
Inntakene kan brukes for tilkobling av f.eks. et tidsur, en 
kontakttermostat eller et relé kontrollert av et 
strømstyringssystem i en bygning.

1.  Koble kabelen for de eksterne kontrollene (hvis brukt) til 
terminalene på koblingsplaten.

Forsiktig:c Inntaket er designet for kontroller med muligens frie 
kontakter. Biddle anbefaler bruk av komponenter 
med gullbelagte kontakter og en lav motstand. Helst 
lavere enn 20 mΩ for å kunne koble inn 1 mA ved 5 
VDC.
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2.8.5 Inntakenes funksjoner

Funksjonene til en kontrollkomponent avhenger av 
terminalene som komponenten er koblet til og innstillingene 
på grensesnittet. Tabellen under vises for hver kontrollfunksjon 
terminalen som kontrollkomponenten må kobles til og 
hvordan grensesnittet må stilles inn.

Innstillingene på grensesnittet er relatert til rekkevidden til 
kontrollkomponenten.

• Lokal: Kontrollkomponenten er aktiv på enheten som 
komponenten er koblet til

• Global: Kontrollkomponenten er aktiv ikke bare på 
enheten som komponenten er koblet til, men også på alle 
andre enheter som er koblet til samme berøringsplate for 
kontroller

Området er som standard innstilt til lokal. For å stille inn 
kontrollområdet til global, må en forbindelsesledning flyttes på 
grensesnittet (blokk X64). Forbindelsesledningen som skal 
flyttes avhenger av kontrollfunksjonen (se tabell under). Plasser 
forbindelsesledningen som er fjernet i reserveposisjonene som 
er tilgjengelige (X65).

Grensesnittet finnes inni enheten og er tilgjengelig etter 
fjerning av inspeksjonspanelet.

Forsiktig:c For CITY:
En forbindelsesledning er installert som standard 
mellom terminaler T og G. Denne 
forbindelsesledningen må fjernes hvis du kobler en 
kontrollkomponent til T og G. Hvis du ikke 
installerer en kontrollkomponent, må 
forbindelsesledningen stå på plass. Enheten vil ikke 
fungere uten forbindelsesledningen.

Forsiktig:c For CYV:
CYV-enheter er utstyrt med et utløserrelé som 
kontrolleres av Daikin-systemet. Dette reléet er 
koblet til terminaler T og G på blokk X72. Enheten 
kan bare slås PÅ og AV når Daikin-systemet er 
aktivt. Dersom Daikin-systemet ikke er aktivt, er 
enheten AV.

Du kan velge å slå enheten PÅ og AV eksternt 
uavhengig av Daikin-systemet. I dette tilfellet 
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installerer du en forbindelsesledning eller 
kontrollkomponent mellom terminaler T og G i 
stedet for eller parallelt til standard kabling.

Kontakter på terminalene til blokk X72 fungerer 
bare når den aktiverte kontakten er lukket av Daikin-
systemet.

Funksjon til inntak

FUNKSJON OMRÅDE TERMI-
NAL FUNKSJON

LOKAL GLOBAL KONTAKT LUKKET KONTAKT ÅPEN

Slå enhe-
ten PÅ og 
AV

Ingen inn-
stilling er 
nødvendig

Fjern for-
bindelse-
sledning 6 
fra blokk 64 
på grense-
snittet.

T og G Enheten er i standby. Enhe-
ten kan bare slås PÅ og AV 
via berøringsplaten på kon-
trolleren.

Enheten er AV og kan ikke 
slås PÅ eller AV via berø-
ringsplaten på kontrolleren.

Endre inn-
stilling.

Ingen inn-
stilling er 
nødvendig

Fjern for-
bindelse-
sledning 5 
fra blokk 64 
på grense-
snittet.

D og G Enheten betjener på 1 nivå 
høyere enn hva som er indi-
kert på berøringsplaten til 
kontrolleren. På CITY E har 
den elektriske oppvarmin-
gen også økt.

Enheten betjener som indi-
kert på berøringsplaten til 
kontrolleren.

P og G Enheten betjener på det 
høyeste nivået. På CITY E 
har den elektriske oppvar-
mingen ikke økt.

Enheten betjener som indi-
kert på berøringsplaten til 
kontrolleren.

D, P og 
G

Enheten betjener på det 
høyeste nivået. På CITY E 
har den elektriske oppvar-
mingen også byttet til det 
høyeste nivået.

Enheten betjener som indi-
kert på berøringsplaten til 
kontrolleren.

Forsiktig: Dersom den elektriske oppvarmingen aldri må veksles opp 
på samme tid, må forbindelsesledning 4 fjernes. Denne innstillingen har 
bare en lokal funksjon og må derfor gjøres på hver enhet som denne 
funksjonen ønskes for.
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Merknad:n Funksjonene som bruker terminaler P og G er bare 
tilgjengelige fra grensesnittversjon V4.0 Rev.06 
(IC10). Det globale området for terminaler P og G 
kan bare stilles inn fra berøringsplate for kontroller 
versjon V2.1 Rev.02 og grensesnittversjon V4.0 
Rev.07 (IC10). Standardinnstillingene til 
forbindelsesledningene på blokk X64 vises i figuren 
på motsatt side.

2.8.6 Enhetsuttak (CYV)

CYV-enheter er utstyrt med et ekstra uttak X83 på enheten. 
Kontakten til dette uttaket er koblet fra når enheten er på. 

Dette uttaket kan brukes, for eksempel, for et funksjonssignal.

2.8.7 Initialisere berøringsplaten for kontroller

For å kunne informere berøringsplaten for kontroller om hvor 
mange enheter som er koblet til, må den initialiseres. 
Initialisering må utføres i følgende situasjoner:

• Før enheten tas i bruk.

• Etter tilkobling av flere enheter til berøringsplaten for 
kontroller.

• For kontroll av styrekabelen.

1. Trykk samtidig på taster :, ] og [.

2. Vent 10 sekunder. LED-lampene på tastene ] og [ 
begynner å blinke.

3. Vent 2 minutter. LED-lampen til tasten : begynner å 
blinke. Antall ganger LED-lampen blinker korresponderer 
til antall enheter som er koblet til berøringsplaten for 
kontroller.

Enheten er nå klar for bruk.

2.9 Kontrollsystem uten berøringsplate for kontroller (CITY og 
CYV)

Enheten kan kontrolleres med kontrollkomponenter som et 
relé kontrollert av et strømstyringssystem i en bygning, en 
romtermostat, et tidsur eller en dørkontaktbryter. Standard 
Biddle-berøringsplate for kontroller er da ikke nødvendig. 
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Det er ikke mulig å stille inn oppvarmingseffekten separat fra 
viftehastigheten på følgende enheter:

• CITY-E

• CYV

Hvis separat kontroll av den elektriske varmeeffekten kreves 
uansett, anbefaler vi bruk av en effektkontroller (f.eks.: 
Kimsafe).

2.9.1 Tilpasse grensesnittet

For å tilpasse enheten for drift uten berøringsplaten for 
kontrolleren, må grensesnittet tilpasses. Dette gjøres ved å 
fjerne forbindelsesledninger 1 og 2 fra blokk 64 på 
grensesnittet.

1. Slå AV strømforsyningen.

2. Åpne enheten (se også bruksanvisningen til enheten).

3. Flytt forbindelsesledninger 1 og 2 til reserveposisjonene 
(X65).

4. Lukk enheten.

2.9.2 Tilkobling av kontrollkomponenter

Forsiktig:c Kontrollkomponenter må kobles til blokk X72 på 
koblingsplaten på utsiden av enheten.

Forsiktig:c Kontrollkomponenter må koble inn med potensielle 
ledige kontakter. Biddle anbefaler bruk av 
komponenter med gullbelagte kontakter og en lav 
motstand. Helst lavere enn 20 mΩ for å kunne koble 
inn 1 mA ved 5 VDC.

Kontrollkomponentene kan aktivere fire funksjoner:

• Slå enheten av (AV)
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• Sette enheten til lav hastighet (1)

• Sette enheten til middels hastighet (2)

• Sette enheten til høy hastighet (3)

En funksjon er aktivert når en kontrollkomponent lager 
kontakt mellom de tilkoblede terminalene som vist i figuren. 
Følg anvisningene under for å bruke én eller flere funksjoner:

1. Velg en kontrollfunksjon.

2. Koble kontrollkomponenten til korresponderende 
terminaler P, D, T eller G på blokk X72. Bruk 
kretsdiagrammet på motsatt side.

3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver ekstra komponent.

4. Koble enheten til hovedstrømforsyningen. 
Kontrollsystemet er nå klart for bruk.

Hvis du ønsker å koble til flere enheter (maks. 10) til 1 
kontrollkomponent, må kablingen på terminalene kobles til 
gjennom enhetene.

2.10 Fullføre enheten.

2.10.1 Fullføre fritthengende modeller

Montere inntaksrister.

1. Monter inntaksristene til enheten:

- Fest ristene på øvre side av enheten.
- Baksiden på hver rist har en projeksjon. Fest risten med 

denne projeksjonen i det firkantede hullet.

2.10.2 Fullføre forsenkede modeller

Generelt

Merknad:n Sørg for at enheten fremdeles er tilgjengelig for 
vedlikehold og reparasjon, at den for eksempel har 
en inspeksjonsluke.
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Justere utblåsingskanalen

Dersom du installerer to eller flere enheter ved siden av 
hverandre, må du justere utblåsingskanalen slik at sluttkantene 
ikke er i veien for hverandre.

1. Fjern endestykket med sluttkant 1.

2. Monter endestykket uten sluttkant 2.

Montere utblåsingskanalen

1. Lag et hull i taket for utblåsing (se tabell for dimensjoner).

2. Fest de to vinkelprofilene 3 med platemetallskurer til 
enheten, langs kantene på utblåsingsåpningen.

3. Skyv utblåsingskanalen 4 inn i utblåsingsåpningen på 
enheten til ønsket høyde er oppnådd.

4. Med platemetallskurer, fest utblåsingskanalen til 
vinkelprofilene 3.

Hulldimensjoner for utblåsingsseksjon

STØR-
RELSE TYPE DIMENSJONER

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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Montere ristplenum på inntaksdelen

1. Lag et hull i det falske taket for inntaksdelene (se tabell).

2. Fjern inntaksristen fra rammen:

- Trykk de to pinnene 1 i risten mot hverandre og vipp 
risten utover.

- Trykk de to pinnene ved 2 mot hverandre og ta risten 
ut.

3. Monter ristplenum i inntaksristrammen.

4. Sett risten tilbake i rammen sin.

Merknad:n Ristplenum kan leveres montert på inntaksristen.

5. Fest kantstrimlene på rammen.

6. Suspender inntaksdelen. For å gjøre dette, bruker du de 
medfølgende øyeskruene eller fire gjengestenger M6.

Hulldimensjoner for inntaksdel

STØR-
RELSE TYPE DIMENSJONER

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
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Koble til enhetsplenum og ristplenum

1. Koble til enhetsplenum til ristplenum med fleksible kanaler. 
Bruk slangeklemmer til å feste kanalene.

Diameter på plenumkanal

2.10.3 Fullføre kassettmodeller

Merknad:n Med enhetstyper CITY 200 og CITY 250, leveres 
komponentene til inntaksdelen i to deler.

Installere inntakskabinett

1. Monter inntakskabinettet på enheten:

- Fest inntakskabinettet på øvre side av enheten.
- Skru flens 1 på inntakskabinettet til enheten.

2. Fest vinkelpunktene 2 på inntakskabinettet til taket. For å 
gjøre dette, bruker du de medfølgende øyeskrueneeller to 
gjengestenger, M6.

Advarsel:w Hvis du ikke fester inntakskabinettet til taket, 
kan enheten velte og falle ut av 
opphengsbeslagene.

Installere inntaksplenum

1. Fjern inntaksristen fra rammen:

- Trykk de to pinnene 1 i risten mot hverandre og vipp 
risten utover.

- Trykk de to pinnene ved 2 mot hverandre og ta risten 
ut.

TYPE DIAMETER PÅ KANAL

CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY L-R 250 mm
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2. Skru rammen 3 på inntakskabinettet.

3. Sett risten tilbake i rammen sin.

Fullføre

1. Fest kantstrimlene rundt enheten.

2. I himlingen, lag et hull etter dimensjonene oppført i 
tabellen. 

Hulldimensjoner for enhet

2.11 Slå på og sjekke funksjon

1. For alle modeller:
Sjekk følgende tilkoblinger:

- Strømforsyning;
- Styrekabel/-kabler mellom betjeningspanel og enhet(er);
- For CYQ og CYV: Styrekabler mellom enhet(er) og 

Daikin-komponenter.
- Eksterne kontrollkomponenter (hvis brukt).

2. For CYQ og CYV:

1. Slå PÅ Daikin-innendørsenheter og utendørsenhet.

STØRRELSE TYPE DIMENSJONER

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

b CITY 100-C 1008 mm
CITY 150-C 1508 mm
CITY 250-C 2508 mm
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2. Test Daikin-systemet som beskrevet i 
installasjonsveiledningen for utendørsenheten

3. For alle modeller:

1. Slå PÅ strømforsyningen og/eller koble til alle tilkoblede 
enheter.

2. Slå PÅ luftgardinen med betjeningspanelet.
3. Initialiser betjeningspanelet

4. For CITY W og CYV:

1. Sjekk at varmeutveksleren er riktig koblet til.
2. Sjekk at sentralvarmeanleggeteller Daikin-systemet er 

slått på.
3. Kjenn etter om uttaksluften blir varm. Dette kan ta litt 

tid.
4. Ventiler varmeutveksleren ved behov.

For CYQ:
Betjen enheten med Daikin-betjeningspanelet og sjekk 
funksjonen:

1. Slå PÅ systemet. Enheten må starte utblåsing av luft.
2. Still inn driftsmodusen til oppvarming og still inn 

temperaturen til maks. Etter en liten periode må 
enheten starte utblåsing av varm luft.

3. Still inn driftsmodusen til bare vifte. Etter en liten 
periode må enheten starte utblåsing av kjølig luft.

4. Slå AV hele systemet. Etter en liten periode må selve 
enheten slå seg AV.

For CITY E:

1. Sørg for at oppvarming er aktivert i betjeningspanelet.
2. Kjenn etter om uttaksluften blir varm.

For CITY A:
Kjenn etter om enheten blåser ut luft.
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3 .  . Drift CITY og CYV

CITY- og CYV-enhetene er utstyrt med en berøringsplate for 
kontroller. Avhengig av versjonen, har berøringsplaten for 
kontrolleren 3 eller 5 taster. Disse tastene lar brukeren gjøre 
følgende innstillinger:

• Slå enheten PÅ og AV

• Stille inn viftehastigheten - tast :, ] og [.

• Stille inn oppvarmingen - tast ' og " (CITY E og CYV).

Det kan hende at en termostat er koblet til enheten. I så fall, 
må du se den passende håndboken for anvisninger.

3.1 Slå enheten PÅ og AV

Enheten er AV når ingen av LED-lampene over tasten :, ] 
eller [ er tent. Slå PÅ enheten ved å trykke på én av tastene.

Slå AV enheten ved å trykke på vifteinnstillingstasten (tast :, 
] eller [) som LED-lampen over er tent. Enheten stopper 
og LED-lampen over tasten slukkes.

3.2 Stille inn viftehastigheten

Enheten har tre viftehastigheter.

• Trykk på : for å stille inn viften til lav hastighet.

• Trykk på ] for å stille inn viften til middels hastighet.

• Trykk på [ for å stille inn viften til høy hastighet.

Merknad:n Slå AV enheten ved å trykke på tasten som LED-
lampen er tent over.

3.2.1 Anbefalt innstilling

For å oppnå maksimal klimaseparasjon med minimum 
strømforbruk, anbefaler Biddle valg av laveste innstilling hvor 
ingen trekk skjer.
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3.3 Stille inn oppvarmingen (CITY E og CYV)

Enheten har to oppvarmingsnivåer.

• Trykk på ' for å stille inn oppvarmingen til lavt nivå.

• Trykk på " for å stille inn oppvarmingen til høyt nivå.

Merknad:n Slå AV oppvarmingen ved å trykke på tasten som 
LED-lampen er tent over.

Merknad:n Hvis du trykker på " mens enheten er stilt inn til 
lav viftehastighet, bytter enheten automatisk til 
middels viftehastighet av hensyn til sikkerheten.

På CYV, forblir uttakstemperaturen mer eller mindre 
konstant, men den totale oppvarmingskapasiteten er 
økt.
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4 .  . Drift CYQ

Daikin-betjeningspanel Luftgardinen betjenes med Daikin-betjeningspanelet.

De fleste funksjoner på Daikin-betjeningspanelet fungerer som 
beskrevet i korresponderende installasjonsveiledning. Et antall 
funksjoner fungerer annerledes eller ikke i det hele tatt.

4.1 Slå enheten PÅ og AV

4.1.1 Slå systemet PÅ og AV

• Trykk på tasten  for å slå systemet PÅ og AV. 

Når LED-lampen ved siden av denne tasten er tent, er 
systemet slått på. Hvis LED-lampen blinker, er det en feil.

4.1.2 Velge driftsmodusen

Velg driftsmodusen med tast :

• Bare vifte (symbol ): Luftgardinen blåser konstant ut luft 
som ikke er varmet opp.

• Oppvarming (symbol ): Oppvarmingen av luftgardinen 
kontrolleres automatisk.

Andre driftsmoduser er ikke tilgjengelige. 

4.1.3 Opptining

Når enn Daikin-betjeningspanelet viser symbolet , 
betjener systemet i opptiningsmodus. Luftgardinen blåser 
deretter ut ikke-oppvarmet eller kald luft, eller fungerer ikke 
(avhengig av innstillingen på Daikin-betjeningspanelet).

Opptining er automatisk aktivert av systemet når enn det blir 
nødvendig. Når opptiningen er ferdig, fungerer enheten som 
normalt igjen.
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Se også: 
2.6.4 "Innstillinger på Daikin-betjeningspanelet" på side 19

4.2 Kontrollere luftgardinen 

4.2.1 Kontrollere styrken på luftgardinen

Luftgardinen har to forhåndsinnstilte styrker.

• Bytt mellom styrkene med tasten .

Tasten  har ingen funksjon.

Anbefalt innstilling

For å oppnå maksimal klimaseparasjon med minimum 
strømforbruk, anbefaler Biddle valg av laveste innstilling hvor 
ingen trekk skjer.

4.2.2 Kontrollere oppvarmingen

Visning på Daikin-betjeningspanel (eksempel) • Still inn ønsket romtemperatur med tastene . 

Systemet kontrollerer oppvarmingen av luftgardinen 
automatisk. Oppvarming stoppes når den innstilte 
romtemperaturen er nådd. Luftgardinen blåser deretter ut 
ikke-oppvarmet luft eller stopper (avhengig av innstillingene på 
Daikin-betjeningspanelet).

Merknad:n For å unngå problemer med trekk, anbefaler Biddle 
at temperaturen er innstilt til maks.

Se også: 
2.6.4 "Innstillinger på Daikin-betjeningspanelet" på side 19
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5 .  . Vedlikehold

5.1 Skifte ut eller rengjøre filteret

Filteret må rengjøres regelmessig. Et skittent filter kan 
forårsake utilstrekkelig oppvarming samt et høyt støynivå. 
Intervallet som filteret skal rengjøres på avhenger av lokale 
forhold. 

Du kan rengjøre filteret med, for eksempel, en støvsuger. Etter 
noen rengjøringer, må filteret derimot skiftes ut. Nye filtre kan 
bestilles fra Biddle.

5.1.1 Fjerne filteret

Fritthengende modeller

1. Fjern inntaksristen fra enheten: 

- Løft risten på bunnen og hekt den av. 

2. Fjern risten fra inntaksristen:

- Før fingrene dine inn i hullene på 1, 
- Dra i retningen som vises.

3. Rengjør eller skift ut filteret.
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Nedsenkede eller kassettmodeller

1. Åpne inntaksristen:

- Trykk de to pinnene 1 mot hverandre - risten vippes 
ned.

2. Skyv filteret ut av risten.

3. Rengjør eller skift ut filteret.

5.2 Rengjøre enheten

Du kan rengjøre utsiden på enheten med en fuktig klut og 
husholdningsrengjøringsmiddel. Ikke bruk noen løsemidler.

Forsiktig:c Sørg for at ikke noe vann går inn i enheten.

5.3 Planlagt vedlikehold

Biddle anbefaler at følgende inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid 
utføres av en installatør eller annen teknisk ekspert hvert år.

• Sjekk om filteret er tilstrekkelig rent og uten skade. Skift ut 
filteret ved behov.

• Sjekk at varmeutveksleren eller de elektriske 
varmeelementene er rene. Støv som samles kan gi 
ubehagelige lukter.

Fjern støv forsiktig med en støvsuger. 

Forsiktig:c Ribbene på varmeutveksleren er skjøre.

Advarsel:w Ribbene på varmeutveksleren er skarpe.

• Sjekk viftenes operasjon.
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6 .  . Feil

6.1 Sikkerhetsanvisninger

Fare:d Arbeid på innsiden av enheten kan bare 
utføres av teknisk personale med 
tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Advarsel:w Les sikkerhetsanvisninger før du starter.

Se også: 
1.4 "Sikkerhetsanvisninger" på side 10

6.2 Sjekke etter feil

Merknad:n Du trenger ikke være en ekspert for å utføre 
følgende kontroller. 

Hvis du mistenker en feil, utfører du følgende for å fastslå om 
dette stemmer:

1. Utfør følgende trinn for å fastslå om problemet enkelt kan 
løses, eller om det er forårsaket av en feil.

2. Hvis du finner ut at det er en feil som ikke kan løses med 
følgende trinn, tar du kontakt med leverandøren.

6.2.1 For CYQ:

1. Still inn systemet til varmemodus med Daikin-
betjeningspanelet og still inn temperaturen til maks.

- Dersom enheten ikke blåser ut luft eller varm luft etter 
15 minutter, er det en feil.

2. Still inn temperaturen til maks.

- Dersom enheten fremdeles blåser ut varm luft etter 15 
minutter, er det en feil.
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Se også: 
6.3 "Fikse enkle problem" på side 42
6.4 "Fikse feil" på side 43

6.3 Fikse enkle problem

Hvis du mistenker en feil, kan du først prøve å løse problemet 
med tabellen under. Du trenger ikke være en ekspert for å 
gjøre dette.

Se også: 
2.6.4 "Innstillinger på Daikin-betjeningspanelet" på side 19

PROBLEM SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK

Enheten fungerer ikke, berørings-
platen for kontroller reagerer ikke 
ved trykk. 

Ingen strømforsyning til berørings-
platen for kontroller.

Sjekk strømforsyningen:
• Koble til strømpunkt,
• Isolasjonsbryter,
• Enhet tilkoblet strøm.

Ingen strømforsyning til enheten. Sjekk strømforsyningen til enheten.
Berøringsplaten for kontroller har 
ikke blitt initialisert.

Initialiser berøringsplaten for kon-
troller.

 Dårlig kontakt fra modulærplugg el-
ler brytning i kabel.

Sjekk kontaktene til pluggen (muli-
gens fjern eventuell plast). Skift ut 
kabelen ved behov.

Luftgardinen er slått AV, men funge-
rer fremdeles.

Bare elektrisk oppvarmede modeller: 
Enheten kjøler ned automatisk.

Dette er ingen feil. Vanligvis vil en-
heten automatisk slå av innen 10 
minutter.

For enheter som er koblet til et Daikin-system CYQ og CYV:
Visningen på betjeningspanelet er 
blank.

Ingen strømforsyning til enheten 
som betjeningspanelet er koblet til.

Sjekk pluggen og hovedstrømforsy-
ningen.

Tast  på Daikin-betjeningspane-
let fungerer ikke. 

Denne tasten har ingen funksjon.

Luftgardinen fungerer ikke. Systemet er slått AV, eller har slått 
av luftgardinen automatisk.

Sjekk innstillingene på Daikin-betje-
ningspanelet.

Luftgardinen blåser ut luft som ikke 
er varmet opp.

En feil har oppstått i Daikin-syste-
met

Sjekk innstillingene på Daikin-betje-
ningspanelet. 

Daikin-systemet har slått av oppvar-
mingen automatisk.

Sjekk innstillingene på Daikin-betje-
ningspanelet. 

Luftgardinen blåser ut luft som ikke 
er varmet opp eller er kjølig, eller 
fungerer ikke, og Daikin-betjenings-
panelet viser .

Systemet betjener i opptiningsmo-
dus. Dette tar 5 til 10 minutter.

Vent til opptiningen er ferdig.
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2.8.7 "Initialisere berøringsplaten for kontroller" på side 27
4.1 "Slå enheten PÅ og AV" på side 37
4.1.1 "Slå systemet PÅ og AV" på side 37

6.4 Fikse feil

Hvis du mistenker en feil:

1. Sjekk om problemet kan lett fikses.

2. Prøv å løse problemet med tabellen under. Teknisk 
ekspertise kreves for dette.

PROBLEM SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK

Betjeningspanelet fungerer som 
normalt, men enheten svarer 
ikke.

Ingen forbindelsesledning mellom 
terminaler T og G.

Installer en forbindelsesledning mellom 
terminal T og G på blokk X72.

Enheten kontrolleres av et signal fra 
en ekstern kontroll.

Kontroller inntakene og forbindelse-
sledningene

Viftene får ingen strøm. 1. Kontroller transformatorsikringen.
2. Sjekk kablingen mellom 

transformatoren og viftene.
3. Skift ut transformatoren.

Enheten fungerer ikke, berø-
ringsplaten for kontroller reage-
rer ikke ved trykk. 

Enheten mottar ingen strøm. Sjekk strømtilkoblinger og -kabling.
Forbindelsen mellom betjeningspa-
nelet og det trykte kretskortet er 
ikke riktig.

1. Sjekk styrekabelen.
2. Sjekk kablingen mellom 

koblingsplaten og det trykte 
kretskortet.

Det trykte kretskortet fungerer 
ikke.

1. Kontroller sikring F2.
2. Sjekk strømforsyningskabelen.
3. Skift ut det trykte kretskortet.

Betjeningspanelet er defekt. Sjekk betjeningspanelet ved å koble det 
til en annen enhet med en annen kabel. 
Skift ut betjeningspanelet hvis det ikke 
fungerer.

En vifte virker ikke. Viften mottar ingen strøm eller er 
defekt.

1. Kontroller kablingen til viften.
2. Kontroller transformatorsikringen.
3. Skift ut viften.

Viftene fungerer ikke ved en be-
stemt styrke.

Tilkoblingen til det relevante utta-
ket er ikke riktig.

1. Kontroller 
transformatortilkoblingene.

2. Sjekk kablingen mellom trykte 
kretskortet og transformatoren.

Den elektriske oppvarmingen 
fungerer ikke.

Enheten har blitt overopphetet. Sjekk termostaten med høy grense.
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Se også: 
2.8.5 "Inntakenes funksjoner" på side 25
2.6.4 "Innstillinger på Daikin-betjeningspanelet" på side 19
2.8 "Installere betjeningspanelet og eksterne kontroller (CITY og 

CYV)" på side 22
2.9 "Kontrollsystem uten berøringsplate for kontroller (CITY og 

CYV)" på side 27
7.3 "Elektronikkmodul" på side 47
7.4 "Daikin-elektronikkmodul (CYQ og CYV)" på side 47
7.5 "Sikringer" på side 48
7.8 "Nullstille makstermostaten (CITY E)" på side 49

Enheten fungerer ikke som for-
ventet.

1. Kontrollkomponenter er kan-
skje ikke riktig koblet til.

Sjekk installasjonen.

2. Innstillinger av forbindelsesled-
ninger 1, 2 og 3 (rød) avviker fra 
standard.

Sjekk forbindelsesledningenes posisjo-
ner.

For enheter som er koblet til et Daikin-system CYQ og CYV:
Visningen på Daikin-betjenings-
panelet er blank.

Ingen strømforsyning til den tilko-
blede enheten.

1. Sjekk strømforsyningen.
2. Rådfør deg med 

installasjonsveiledningen for 
betjeningspanelet.

3. Kontakt leverandøren.

Dårlig forbindelse til betjeningspa-
nelet.
Daikin-elektronikk i luftgardinen er 
defekt.

Daikin-betjeningspanelet viser en 
feil (blinkende LED-lampe og/el-
ler feilkode).

Daikin-elektronikk i enheten eller 
utendørsenhet registrerer en feil.

1. Rådfør deg med 
installasjonsveiledningen for 
utendørsenheten.

2. Kontakt leverandøren.
Luftgardinen fungerer ikke selv 
om Daikin-betjeningspanelet in-
dikerer at den fungerer som nor-
malt.

Feil i Biddle-elektronikk, transfor-
mator, sikring eller vifter i enheten.

1. Kontroller sikringene.
2. Kontroller kablingstilkoblingene til 

transformatoren.
3. Kontroller kablingen mellom 

komponenter i enheten.
Enheten blåser stadig ut kjølig 
luft og/eller kondens drypper fra 
enheten.

Det er en feil i luftgardinen.
Advarsel:
Denne situasjonen kan føre til fare 
og/eller skade.

1. Slå AV hele systemet umiddelbart.
2. Kontakt leverandøren.

PROBLEM SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK
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7 .  . Service

7.1 Sikkerhetsanvisninger

Advarsel:w Servicearbeid på enheten kan bare utføres av 
kvalifiserte teknikere.

Advarsel:w Les sikkerhetsanvisninger før du starter.

Se også: 
1.4 "Sikkerhetsanvisninger" på side 10

7.2 Tilgang til innsiden på enheten

7.2.1 For alle modeller

1. Slå AV enheten med betjeningspanelet.

Advarsel:w Koble fra strømforsyningen (koble støpslet fra 
stikkontakten eller flytt isolasjonsbryteren til 
AV).

7.2.2 For fritthengende modeller

1. Fjern inntaksristene fra enheten: 

- Løft risten på bunnen og hekt den av. 
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7.2.3 For kassettmodeller

1. Fjern inntaksristen fra rammen:

- Trykk de to pinnene 1 i risten mot hverandre - risten 
vippes ned.

- Trykk de to pinnene ved 2 mot hverandre og ta risten 
ut.

2. Løsne skruene 3 og fjern rammen.

7.2.4 For alle modeller

1. Fjern inspeksjonspanel 1:

- Fjern skruene på frontsiden av inspeksjonspanelet.
- Trekk panelet litt fremover og ta det bort.

Forsiktig:c Hele panelet kommer løst når du trekker det 
fremover: Vær forsiktig så det ikke faller ned.

Advarsel:w Når du skifter ut inspeksjonspanelet, må du 
alltid feste det med flensbolter med 
riflekanter: Disse er nødvendige for 
tilkoblingen av jord.
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7.3 Elektronikkmodul

Enheten inneholder én elektronikkmodul. Avhengig av 
versjonen, inkluderer dette bl.a.:

• Transformatoren;

• Det trykte kretskortet;

• Koblingsplaten;

• Sikringene.

7.3.1 Fjerne elektronikkmodulen

1. Slå AV enheten med betjeningspanelet.

Advarsel:w Koble fra strømforsyningen (koble støpslet fra 
stikkontakten eller flytt isolasjonsbryteren til 
AV).

2. Fjern inspeksjonspanelet.

3. Koble fra alle enhetstilkoblede tilkoblinger og jordede 
tilkoblinger fra det trykte kretskortet.

4. Fjern skruene 1.

5. Fjern elektronikkmodulen.

6. Koble tilkoblingene fra koblingsplaten.

7.4 Daikin-elektronikkmodul (CYQ og CYV)

I tillegg til Biddle-elektronikken, inneholder enheten også en 
Daikin-elektronikkmodul.
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7.4.1 Tilgang til Daikin-elektronikken i enheten

Alle modeller

1. Fjern inspeksjonspanel 1 fra enheten.

2. Biddle-elektronikken er plassert på 2.

Modeller med utblåsingsbredde 150, 200 eller 250

1. Fjern deksel 3. Daikin-elektronikken er plassert bak dette 
dekslet.

Modeller med utblåsingsbredde 100

1. Fjern deksel 4 til boksen på enhetens side. Daikin-
elektronikken er plassert bak dette dekslet.

7.5 Sikringer

Enheten har to sikringer: 

1. Transformatorsikring 1.

2. Sikring på trykt kretskort F60 2.

Verdiene er indikert for sikringene.

Kun for CYQ og CYV:
Daikin-elektronikkmodulen har én ekstra sikring på det trykte 
kretskortet, indikert med F1U.
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7.6 Ventilere varmeutveksleren (CITY W)

Lufteventilen 2 er plassert øverst til venstre på enheten.

7.7 Lufte varmeutveksleren (CITY W)

Tappepluggen 1 finnes foran til venstre på enheten.

7.8 Nullstille makstermostaten (CITY E)

Enheten er utstyrt med en makstermostat. Denne må 
nullstilles manuelt hvis den utløses.

1. Slå AV enheten.

2. Fjern inspeksjonspanelet.

3. Finn 1 og nullstill 2 på makstermostaten.

4. Lukk enheten.

Forsiktig:c En strømfeil kan føre til at makstermostaten utløses.

7.9 Konfigurering av Biddle-styrekabelen

Styrekabelen for Biddle-enheter er forskjellig fra standard 
modulære telefonkabler. 
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Pluggene er av typen RJ-11, men kontaktene er «rette»: På 
begge ender av kabelen, er kjernen koblet til samme pinne.

Fargekoder på Biddle-kabler

Pinne Farge
1 (ikke i bruk)
2 svart
3 rød
4 grønn
5 gul
6 (ikke i bruk)
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8 .  . Demontering

Demontering av installasjon, håndtering av kjølemiddelet, olje 
og andre deler må gjøres av en autorisert installatør i henhold 
til relevant lokal og nasjonal lovgivning.

I henhold til europeisk lovgivning, må gammelt elektrisk og 
elektronisk utstyr samles inn for resirkulering. Ved å sørge for 
at dette produktet kastes på riktig måte, kan du hjelpe til med 
å forhindre en mulig negativ innvirkning på miljøet og helsen. 
For mer informasjon, kontakt leverandøren din eller offentlige 
myndigheter.



Adresse for alle land:

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

tlf: +31 512 33 55 24
faks: +31 512 33 55 54

e-post: export@biddle.nl
Internett: www.biddle.info

no

Kopibeskyttelse og varemerker

All informasjon og tegninger i denne håndboken er eiendommen til Biddle og kan ikke brukes (utenom for faktisk 
betjening av enheten), kopieres, dupliseres, oversettes og/eller bringes til tredjeparters oppmerksomhet uten 
skriftlig tillatelse fra Biddle på forhånd.

Navnet Biddle er et registrert varemerke.

Garanti og erstatningsansvar

Henvis til Biddle sine vilkår for salg og levering for betingelser om garanti og erstatningsansvar. 

Biddle påtar seg ikke erstatningsansvar for følgetap til enhver tid og under alle omstendigheter.

Erstatningsansvar for innholdet i denne håndboken

Selv om stor forsiktighet har blitt tatt for å forsikre at de relevante delene er korrekte og fullstendige, fraskriver 
Biddle seg alt erstatningsansvar for skade som oppstår fra eventuelle unøyaktigheter og/eller mangler i denne 
håndboken.

Dersom du oppdager noen feil eller tvetydigheter i denne håndboken, setter vi pris på tilbakemelding om dette: 
Dette hjelper oss med å forbedre dokumentasjonen vår ytterligere.

Biddle forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene som er oppført i denne håndboken.

For mer informasjon

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om spesifikke emner som er knyttet til dette produktet, må du gjerne ta 
kontakt med Biddle.
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