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1. .
1.1

Giriș

Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuzda CITY, CYQ, CYVkonforlu hava perdesi modelinin
kurulumu, çalıștırılması ve bakımı açıklanmıștır. Bu kılavuz
ayrıca servis ile ilgili talimatlar ve bilgileri içerir.

1.2

Bu kılavuzun nasıl okunmalıdır
1.2.1 Yalnız CYQ ve CYV için:
Bu kılavuzda Daikin bileșenleri kılavuzlarına (dıș mekan aygıtı, iç
mekan aygıt, kumanda paneli, vs.) çapraz atıfta bulunulmaktadır.
1.2.2 Bu kılavuzda kullanılan kenar sembolleri
Bu kılavuzda așağıdaki semboller kullanılmıștır:

n
c

Not:

Dikkatinizi metnin önemli bir kısmına çeker.

Dikkat:

Bu prosedür ya da eylemi doğru uygulamazsanız
aygıtta hasara yol açabilirsiniz.
Talimatlara tavizsiz olarak uyun.

w

Uyarı:

Bu prosedür ya da eylemi doğru
uygulamazsanız aygıtta hasara yol açabilir ve/
veya yaralanabilirsiniz.
Talimatlara tavizsiz olarak uyun.
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GIRIȘ

d

Tehlike:

İzin verilmeyen eylemleri gösterir.
Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi hasara ya
da yaralanmayla sonuçlanacak kazalara yol
açabilir.

1.2.3 Bu aygıtta ve kılavuzda kullanılan resimyazılar
Așağıdaki resimyazılar potansiyel riskleri ya da tehlikeleri
gösterir. Aygıtta da aynı resimyazılar kullanılmıștır.
Resimyazılar
RESIMYAZI

AÇIKLAMA

w

Elektrik akımı bulunan bileșenler içeren bir aygıt alanına giriyorsunuz.
Yalnızca yetkin bakım personeli tarafından erișilebilir.

w

Dikkatli olun.
Bu yüzey ya da parça çok sıcak olabilir. Temas halinde yanma riski söz
konusudur.
1.2.4 İlgili belgeler
Bu kılavuza ilave olarak, aygıt ile așağıdaki belgeler verilmiștir:
•

1.3

Kurulum ve servis için bağlantı șeması

Aygıt hakkında
1.3.1 Uygulamalar
Konforlu hava perdesi, iki oda arasında iklimlerinin ayrılması ve
havanın ısıtılması ve filtrelenmesi amacını tașır (filtre sınıfı
EN779-G2). Aygıt; kapı girișinin üstüne, kapının eni boyunca
yerleștirilir.
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Askılı modeli ise kapı üzerine serbest ve görünür biçimde
yerleștirilmek üzere tasarlanmıștır.

Gömme model, asma tavanın içine ya da duvar oyuğuna
yerleștirilmek üzere tasarlanmıștır ve giriș açıklığı ile aygıt
arasında belli bir mesafe olabilir.

Kaset model, asma tavanın üzerine yerleștirilmek üzere
tasarlanmıștır; giriș açıklığı aygıta yakındır ve aygıta kolay erișim
sağlanır.

CYQ ve CYV
CYQ/CYV hava perdesi Daikin doğrudan genleșme sistemine
bağlıdır. Aygıttan üflenen hava, soğutma ortamı tarafından
ısıtılır. Hava perdesi kısmen Daikin ve kısmen Biddle sistemi
tarafından denetlenir ve çalıștırılır.
Sistemin bir dizi sınırlaması vardır:
•

Bu aygıt yalnız Daikin doğrudan genleșme sistemlerinde
kullanıma uygundur.

•

Bu aygıt soğutma için uygun değildir.

•

Daikin sisteminin her zaman etkin olması gereklidir.

Diğer sürümler ve amaçlanan kullanım.
Talep üzerine diğer uygulamalar için sürümler sağlanabilir.
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w

Uyarı:

Yukarıda açıklananların dıșındaki uygulamalar
amaçlanan kullanım olarak değerlendirilmez.
Biddle, amaçlanan kullanım dıșındaki
uygulamalardan kaynaklanan hasar veya
yaralanmadan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Amaçlanan kullanım, bu kılavuzdaki
talimatların gözetilmesini ve bu talimatlara
uygun hareket edilmesini de ifade eder.

1.3.2 İșlev
Hava perdesi, doğrudan așağıya sıcak hava üfleyerek șunları
sağlar:
•

Sıcaklık farkı nedeniyle iki mekân arasında hava alıșveriși
(konveksiyon) durur.

•

Hava akımından dolayı zemin boyunca içeri giren soğuk
hava ısınır.

1.3.3 Tip belirtimi
Așağıdaki tabloda mevcut konforlu hava perdeleri modelleri ile
karșılık gelen tip belirtimlerine genel bakıș sunulmaktadır. Tip
belirtimleri bir arada değerlendirildiğinde tip kodunu olușturur;
örneğin: CITY S-100-W-F.
Bu kılavuzun bazı bölümleri yalnız belli modeller için geçerli ise
bunlar karșılık gelen tip belirtimi kullanılarak gösterilir, örneğin:
•

CITY S: S kapasitesine sahip modeller

•

CITY 100: Üfleme genișliği 100 olan modeller

•

CITY W: Su ısıtmalı modeller

•

CITY E: Elektrikle ısıtılan modeller

•

CITY F: Askılı modeller

n

Not:

Bu kılavuzda yer alan çizimlerde, genel bir örnek
olarak așağıdaki aygıt tipi kullanılmıștır: CITY M-150W-F. Aygıtınızın görünümü farklı olabilir, ama aksi
belirtilmedikçe çalıșması tamamen aynıdır.
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Tip kodunun açıklanması
PARÇA TIP KODU

BELIRTIM

ANLAM

Ürün serisi

CITY, CYQ, CYV

Seri genel belirtimi

CYV

Daikin VRV sistemine bağlantı için (‘çoklu’)

CYQ

Daikin ERQ sistemine bağlantı için (‘çift’)

Kapasite

S, M veya L

Küçük (S), orta (M) veya büyük (L) ürün yelpazesi

Boșaltma genișliği

100, 150, 200 ya da 250

Cm olarak üfleme genișliği

Isıtma

W

Suyla ısıtma

E

Elektrikle ısıtma

A

Isıtma yok

DK

Daikin doğrudan genleșme sistemiyle ısıtma

F

Askılı model

R

Gömme model

C

Kaset modeli

B

Beyaz

S

Alüminyum

X

Standart dıșı renk

C

Dokunmatik yüzey denetleyici dahildir

N

Dahil değil (tek bir tesisata birkaç aygıt bağlıysa)

Montaj yöntemi

Renk (yalnız CITY ve
CYV)
Kumanda paneli (yalnız
CITY ve CYV)

1.3.4 Tip plakası
Tip plakası aygıtın sol ön kısmındadır.
Bu kılavuzda, tip plakasındaki așağıdaki verilere atıfta bulunulur:
•

Type: Aygıtın tam tip kodu.

•

M: Aygıtın ağırlığı.

•

Medium: Isıtma ortamı.

•

Capacity index: Daikin kapasite indisi.

•

P max: Sıcak su devresinin izin verilen maksimum çalıșma
basıncı (110 °C)'de.

•

U, Imax, Pmotor ve Pheating: Elektrik sistemine aygıtın yapacağı
maksimum yük.

1.3.5 Uygulama sahası
Konforlu hava perdesi baskın olarak, așağıdaki maks. ortam
sıcaklıklardaki ticari binalarda kullanılır: 40°C. Dolayısıyla
așağıdaki sınırlar mutlaka gözetilmelidir:
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Uygulama sınırları
Ortam sıcaklığı

5°C ila 40°C

Sistem gerilimi

bkz. tip plakası

Güç

bkz. tip plakası

Maksimum üfleme sıcaklığı

50°C

Isıtma ortamı CITY W

su, maks. %20 glikol ile

Minimum çalıșma basıncı ve sıcaklığı CITY W

110°C'de 6 bar

w

Uyarı:

Hava perdesi potansiyel patlayıcı ortamlarda,
ıslak ortamlarda, dıș mekanda ya da çok tozlu
veya așındırıcı havada kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Biddle, belirtilen durumlarda kullanımdan
kaynaklanan hasar veya yaralanmadan dolayı
sorumluluk kabul etmez.

1.3.6 CE beyanı
Bu aygıt, uygulanır CE standartlarını karșılar. Eksiksiz CE
Uygunluk Beyanı șu adresten temin edilebilir: www.biddle.info.
A sınıfı ürün

n

Not:

Yalnız CYV: Bu ürün A sınıfıdır. Ev ortamında bu
ürün, kullanıcının uygun önlemler almasını
gerektirebilecek radyo parazitlerine neden olabilir

1.3.7 Modifikasyonlar ve değișiklikler
Biddle'ın onayı olmadan aygıtın güvenliğini etkileyebilecek hiçbir
modifikasyon ya da değișiklik gerçekleștirilemez. Değișiklik ve
modifikasyonlar CE beyanını ihlal eder.
1.3.8 Bileșen ve aksesuarlar
İsteğe bağlı olarak șu aksesuarlar sağlanmaktadır:
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•

Kumanda paneli (maksimum 10 aygıtı denetleyebilir) (CITY,
CYV ile standart, CYQ ile değil)

•

Çeșitli uzunluklarda sağlanan Biddle denetim kablosu

•

Üfleme sıcaklığı denetim aygıtı (yalnız CITY W)

•

Kapı temas șalteri

tr
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•

Duvar köșebent seti

n

Not:

Bu aygıt kumanda paneli olmadan da çalıștırılabilir.

Yalnız CYQ ve CYV için: Daikin bileșenleri
Kurulum için așağıdaki Daikin bileșenleri gereklidir:
•

Dıș mekan aygıtı

•

İsteğe bağlı: Bir ya da daha fazla iç mekan aygıtı

•

Daikin kumanda paneli (CYV için isteğe bağlı)

•

Soğutma hatları, kablo sistemi vs. gibi bağlantı malzemeleri:
Dıș mekan aygıtı kurulum kılavuzuna bașvurun.

c
1.4

Dikkat:

Daikin Dıș mekan aygıtının denetim sistemi ve
kapasite indisi Biddle hava perdesininkilere karșılık
gelmelidir.

Güvenlik talimatları
1.4.1 Çalıștırma

w
w
w
c

Uyarı:

Giriș ve çıkıșlara hiçbir cisim koymayın.

Uyarı:

Giriș ve çıkıșların önünü kapamayın.

Uyarı:

Aygıtın üst yüzeyi çalıștırma sırasında ısınır.

Dikkat:

İstisnai durumlarda aygıttan su çıkabilir. Bu yüzden,
aygıtın altına bu durumdan etkilenebilecek bir șey
koymayın.

1.4.2 Kurulum, bakım ve servis

d
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Tehlike:

Aygıtı yalnızca ehliyetli teknik elemanlar
açabilir.

CITY KILAVUZU

GIRIȘ

w

Uyarı:

Aygıtı açmadan önce așağıdaki eylemleri
gerçekleștirin.

1. Kumanda panelinden aygıtı KAPALI konuma getirin.
2. Fanlar durana kadar bekleyin.
3. Aygıtın soğumasını bekleyin.

c

Dikkat:

Isı eșanjörü ve/veya ısıtma elemanları çok fazla
ısınabilir. Ayrıca, fanlar bir süre daha dönmeye devam
edebilir.

4. Daikin doğrudan genleșme sistemine bağlanan
modeller için:
Daikin sistemini KAPALI konuma getirin ve șebeke güç
kaynağının Daikin dıș mekan aygıtından bağlantısını kesin.
5. Güç kaynağı bağlantısını kesin (aygıtın fișini güç noktasından
çekin ya da izolasyon șalterini KAPALI konuma getirin).
6. Su ısıtmalı modellerde:
Merkezi ısıtma kaynağını kapatın (mümkünse).

c

Dikkat:

w

Uyarı:

CYQ ve CYV için: Sistem buz çözme modunda
çalıșıyorsa ya da yakın zamanda çalıștırılmıșsa
muayene panelinde su bulunabilir.

Isı eșanjörünün kanatları keskindir.

tr
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2. .
2.1

Kurulum

Güvenlik talimatları

w

Uyarı:

w

Uyarı:

Aygıtın kurulumu ancak ehliyetli teknik
elemanlar tarafından yapılabilir.

Bașlamadan önce: güvenlik talimatlarını
okuyun.

Ayrıca bkz
1.4
"Güvenlik talimatları" sayfa 10

2.2

2.3

Teslimat kontrolü
•

Teslimatta bir sorun olup olmadığını anlamak için aygıtı ve
ambalajını kontrol edin. Nakliye sırasında herhangi bir hasar
olmușsa bunu hemen sürücüye ve tedarikçiye bildirin.

•

Bütün bileșenlerin ve eșlik eden parçaların teslim
edildiğinden emin olun. Her türlü kusuru derhal tedarikçiye
bildirin.

Genel çalıșma yöntemi
2.3.1 İșlem sırası
Biddle, Konforlu Hava Perdesiaygıtının kurulumu için așağıdaki
çalıșma yöntemini tavsiye eder:
1. Aygıtı asın.
2. Su ısıtmalı modellerde:
Aygıtı merkezi ısıtma sistemine bağlayın.
Daikin doğrudan genleșme sistemine bağlanan
modeller için:
Daikin bileșenlerini ilgili kurulum kılavuzlarında açıklandığı
șekilde kurun.

tr
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Dıș mekan aygıtı;

CITY KILAVUZU

KURULUM

-

Sisteminizde kuruluysa: İç mekan aygıt(lar)ı;
Kumanda paneli.

3. Aygıtı șebeke güç kaynağına bağlayın.
4. Kumanda panelini ve harici denetimlere giden (her türlü
isteğe bağlı) bağlantıyı kurun.
5. Aygıtın ișlemlerini tamamlayın.
6. Daikin doğrudan genleșme sistemine bağlanan
modeller için:
Hava perdesi aygıtını Daikin sistemine bağlayın.
7. Güç kaynağını açıp aygıtın çalıșmasını kontrol edin.
Genel talimatlar
Bu bölümün bazı kısımları yalnızca belli modeller için geçerlidir.
Bu durum her seferinde belirtilecektir. Belli bir modelden söz
edilmiyorsa, yapılan açıklama bütün modeller için geçerli
demektir.

n

Not:

Aygıtınız için gereken bütün kurulum ișlemlerini
yapmayı unutmayın.
Aygıtınızın model ya da tipinden emin değilseniz tip
plakasını kontrol edin ve kılavuza bașvurun.

n

Not:

Kurulum sırasında aygıta zarar gelmesini önleyin ve
aygıta tesisattan toz, çimento vb. maddelerin girișini
önleyin. Örneğin, ambalajı koruma amacıyla
kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz
2.4
"Aygıtın sabitlenmesi" sayfa 14
2.5
"Aygıtın merkezi ısıtma tesisatına bağlanması" sayfa 16
2.6
"Aygıtın Daikin sistemine (CYQ ve CYV) bağlanması"
sayfa 17
2.7
"Aygıtın güç kaynağına bağlanması" sayfa 20
2.8
"Kumanda panelinin ve harici denetimlerin takılması (CITY
ve CYV)" sayfa 22
2.9
"Dokunmatik yüzey denetleyici içermeyen denetim sistemi
(CITY ve CYV)" sayfa 27
2.10 "Aygıtın son ișlemlerinin tamamlanması" sayfa 29
2.11 "Aygıtın açık konuma getirilmesi ve çalıșma kontrolü"
sayfa 33
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KURULUM

2.4

KONFORLU HAVA PERDESI

Aygıtın sabitlenmesi
2.4.1 Aygıtın yerinin belirlenmesi

d

Tehlike:

Aygıtı düșey konumda takmayın.

•

Aygıtı asacağınız yapının, aygıtın ağırlığını tașıyacak güçte
olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Aygıtın ağırlığı tip
plakasında belirtilmiștir.

•

Așağıdaki boyutlara dikkat edin:
-

Aygıtın genișliği en az kapı açıklığı kadar olmalıdır (boyut
b).
Aygıtı kapı açıklığının olabildiğince yakınına yerleștirin.
Aygıtın takılabileceği maksimum yükseklik (boyut h;
zeminden üfleme ızgarasına kadar ölçülür), aygıtın tipine
bağlıdır.

Aygıtın kurulum yüksekliği
MAKSIMUM KURULUM YÜKSEKLI-

TIP

ĞI

CITY S

2.3 m

CITY M

2,5 m

CITY L

3,0 m

Bu yükseklikler yalnız normal koșullar için geçerlidir. Herhangi bir șüpheniz varsa, doğru yükseklik konusunda Biddle'a bașvurun.

w
w

Uyarı:

Minimum montaj yüksekliği (Boyut h) 1,8
m'dir.

Uyarı:

Aygıtın üst kısmı ısınabilir. Aygıtı tavandan en
az 25 mm mesafe (boyut x) bırakarak takın.

Ayrıca bkz
1.3.4 "Tip plakası" sayfa 8
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2.4.2 Askı köșebentlerinin takılması
1. Dört M8 tabloda gösterilen boyutlara göre takın. Vidalı
çubukların dik açılı olmasına dikkat edin.

n

Not:

Tip CITY 250 aygıtlarda üç askı köșebendi vardır. Bu
tipe altı adet vidalı çubuk takılmalıdır.

2. Her vidalı çubuğa kilitleme somunu 1 takın.
3. Askı köșebentlerini 2 vidalı çubuklara takın ve somunlarla
3 kilitleyin.
4. Askı köșebentlerinin yatay konumda ve aynı düzeyde
takılması gerektiğini unutmayın.
5. Kilitleme somunlarını 1 sıkarak her bir askı köșebendini
sabitleyin.
Askılı aygıtın boyutları
BÜ-

YÜKLÜK

TIP

BOYUTLAR

a

bütün modeller

gerekirse

b

CITY S

119 mm

CITY M

119 mm

CITY L

200 mm

c

bütün modeller

200 mm

d

CITY 100

500 mm

CITY 150

1000 mm

CITY 200

1500 mm

CITY 250 (altı vidalı çubuk)

2 x 1000 mm

2.4.3 Aygıtın asılması ve yerine sabitlenmesi
1. Aygıtı yukarı kaldırın ve askı köșebentlerine kancalayın.

c
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Dikkat:

Tip plakasında gösterilen ağırlığa bağlı olarak ya bir
kaldırma cihazı kullanın ya da aygıtı en az 2 kiși ile
beraber kaldırın.
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2. Her bir askı köșebendine kilitleme plakası 3 takın.

w

Uyarı:

Askıyı yerine sabitlemezseniz aygıt düșebilir.

3. Aygıtın sağlam șekilde sabitlendiğini kontrol edin:
-

w
2.5

Aygıtı iterek askıdan kurtarmaya çalıșın.
Aygıtı birkaç saniye sallayın.

Uyarı:

Aygıtın düșme olasılığına karșı kendinizi riske
atmadığınızdan emin olun.

Aygıtın merkezi ısıtma tesisatına bağlanması
2.5.1 Özellikler

c
•

Merkezi ısıtma sisteminin besleme ve boșaltım
boruları, bunlara karșılık gelen doğru bağlantılara 1
takılmalıdır. Bunların hangi yönlerde bağlanacağı aygıt
üzerinde oklarla gösterilmiștir.

Sıcak su devresi için izin verilen maksimum çalıșma basıncı
tip plakası üzerinde gösterilmiștir. Bu sıcaklığa esas olan
değer 110°C su sıcaklığıdır.

c
•

Dikkat:

Dikkat:

Biddle'ın tavsiyesi, her boruya bir vana takılması
yönündedir.

Isı eșanjörünün hava boșaltma vanası 2, aygıtın sol üst
kısmında yer alır.

2.5.2 Dona karșı koruma
Aygıtı kurduğunuz mekânda don olma ihtimali varsa așağıdaki
önlemleri almalısınız:

tr
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•

Suyun doğru sıcaklıkta sürekli devridaimini sağlayın;

•

Kıșın aygıt çalıșmaz durumdayken suya %20'yi geçmeyecek
șekilde glikol katın;

•

Veya sistemin ve aygıtın suyunu boșaltın.

CITY KILAVUZU

KURULUM

2.5.3 Aygıtın bağlanması
1. Aygıtı merkezi ısıtma sistemine bağlayın.
2. Isı eșanjörünün havasını boșaltın.
3. Bağlantıları sızıntıya karșı kontrol edin.
2.5.4 Üfleme sıcaklığı denetiminin bağlanması
(aksesuar)
Bu aygıt isteğe bağlı üfleme sıcaklığı denetimi ile donatılabilir.
1. Muayene panelini çıkarın.

2. Vanayı 1 aygıta takın.
3. Kılcal sensörü 2 aygıta takın.
4. Verilen klipsleri kullanarak sensörü ısıtma elemanına
bağlayın.
5. Muayene panelini yerine takın.
6. Üfleme havası sıcaklığını 35°C olarak ayarlayın.

2.6

Aygıtın Daikin sistemine (CYQ ve CYV) bağlanması
2.6.1 Daikin sistemine bağlantı ön koșulları

Elkitabı sürüm 6 (19-09-2012)

•

Biddle hava perdesi etkin olduğunda Daikin sistemi her
zaman etkin olmalıdır.

•

Daikin sistemine mutlaka bir denetim sistemi bağlanmalıdır.
Bu, Biddle hava perdesine bağlı bir Daikin kumanda paneli
de olabilir.
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w

Uyarı:

CYV tip aygıtlar yalnız Daikin VRV sistemine
bağlanabilir.
CYQ tip aygıtlar yalnız Daikin ERQ sistemine
bağlanabilir.
Bu aygıtlar kendi aralarında değiștirilemez.

2.6.2 Denetim sisteminin bağlanması
Bütün modeller

c

Dikkat:

Min. 0,75 mm² kesite sahip kablo kullanın.

Üfleme genișliği 150, 200 veya 250 olan modeller
1. Sistem denetimini hava perdesinin üst kısmındaki X84
terminaline bağlayın:
-

Dıș mekan aygıtının denetim kablosunu F1/F2'ye
bağlayın.
Aygıtınızda takılıysa: Daikin kumanda panelini P1/
P2'ye bağlayın.

2. Kablo kılıfını (ürünler verilmiștir) terminale takın.

Üfleme genișliği 100 olan modeller
1. Aygıtın yanındaki kutunun kapağını çıkarın.
2. Seçenekler: Aygıttan kutuyu çıkarın:
-

n
tr
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Aygıttan ve kutudan köșebendi çıkarın:
Duvarda yaklașık bir noktaya kutuyu takın.

Not:

Kutu ile aygıt arasındaki kablo sisteminin bağlantısını
kesmeyin.

CITY KILAVUZU

KURULUM

3. Denetim kablosunu/kablolarını boș kablo rakorundan/
rakorlarından döșeyin 3.
4. Sistem denetleyicisini boș terminal bloğuna bağlayın 4:
-

Dıș mekan aygıtının denetim kablosunu F1/F2'ye
bağlayın.
Aygıtınızda takılıysa: Daikin kumanda panelini P1/
P2'ye bağlayın.

5. Kablo rakorunu/rakorlarını sıkın.
2.6.3 Soğutma ortamının bağlanması
•

Hatları Daikin dıș mekan aygıtı kurulum kılavuzuna göre
döșeyin.

•

Hatları, aygıtın üst kısmından çıkıntı olușturan borulara
lehimleyin.

2.6.4 Daikin kumanda panelindeki ayarlar
İlgili kurulum kılavuzunda açıklandığı üzere Daikin kumanda
panelinde yerel ayarlar yapabilirsiniz.
Bu kılavuzda açıklanan aygıtta az sayıda ilave ayar imkanı
mevcuttur:

MOD NU- İLK KOD NUMARASI

MARASI

(22)

3

(23)

8
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AYAR TANIMI

İKINCI KOD NUMARASI
01

02

03

04

Isıtmadığında hava
perdesinin ișlevi

ısıtılmamıș
(standart
ayar)

ısıtılmamıș

beklemede
(23-8, 01 olarak ayarlanırsa)

--

Buz çözme modunda hava perdesinin ișlevi

beklemede

ısıtılmamıș
(standart
ayar)

ısıtılmamıș

--

tr
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Aygıtın güç kaynağına bağlanması
2.7.1 Bütün modeller

w
w
w

Uyarı:

Aygıtı güç kaynağından açmayın. Daima
kumanda panelini kullanın.

Uyarı:

Aygıtın topraklanması gerekir.

Uyarı:

Aygıtın bağlantısını yürürlükteki yerel
yönetmeliklere uygun olarak yapın.

2.7.2 Sigorta derecelendirmeleri

w

Uyarı:

Her aygıtın, așağıdaki tabloda gösterildiği gibi
ayrı sigortası olmalıdır.

Sigorta derecelendirmeleri
L1, L2 VEYA L3 TIP PLAKASINDAKI MAKSIMUM
AMPER DEĞERI

MAKSIMUM SIGORTA DERECELENDIRMESI 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

Not:

Birden çok aygıta ancak toplam akım tüketimi 10A'in
altında olduğunda ortak sigorta takılabilir.

Ayrıca bkz
1.3.4 "Tip plakası" sayfa 8

tr
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2.7.3 CITY W/A, CYQ ve CYV
•

Aygıtın sol tarafından maksimum 1,5 m uzaklıkta
topraklanmıș bir güç noktası bulunmasına dikkat edin.

•

Aygıtı üç damarlı kabloyla (ürünle verilmemiștir) güç
kaynağına bağlayın. Maksimum yük verileri tip plakasında
gösterilmiștir.

•

Aygıta giden güç gerektiğinde kesilebilmelidir. Fișli bir güç
kaynağı kablosu ya da izolasyon șalteri kullanabilirsiniz.

2.7.4 CITY-E

d

Tehlike:

Üç fazlı akımla çalıșmak için gereken ehliyete
sahip değilseniz bağlantı ișini kendiniz
yapmayın.

•

Aygıtı 5 damarlı kabloyla (ürünle verilmemiștir) șebeke güç
kaynağına bağlayın. Maksimum yük verileri tip plakasında
gösterilmiștir.

•

Aygıt ile güç kaynağı arasına bir izolasyon șalteri (ürünle
verilmemiștir) takılmalıdır. Șalter șu özellikleri tașımalıdır:
-

Bütün kutuplara bağlanabilmelidir,
Minimum 3 mm temas payı olmalıdır,
Aygıtın sol tarafından en fazla 4 m konuma
yerleștirilmelidir.

2.7.5 Aygıtın bağlanması (CITY E)

w

Uyarı:

Üzerinde çalıștığınız güç kaynağının kapalı
olduğundan emin olun.

1. İzolasyon șalterini takıp güç kaynağına bağlayın.
2. Muayene panelini çıkarın 1:
-

c
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Muayene panelinin ön tarafından vidaları çıkarın.
Paneli biraz öne çekerek çıkarın.

Dikkat:

Öne doğru çektiğinizde panel yerinden tamamen
kurtulacaktır: Düșürmemeye dikkat edin.
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3. Kablo rakorunu 2 aygıta takın.
4. Güç kablosunu kablo rakorundan geçirin.

5. Kabloyu, bağlantı șemasına göre aygıttaki terminale 3
bağlayın.
6. Muayene panelini yerine takın ve sıkıca vidalayın.

w

Uyarı:

Muayene panelini daima tırtıllı kenarlara sahip
flanșlı cıvata ile sabitleyin: Bunlar, topraklama
bağlantısı için gereklidir.

7. Güç kaynağı kablosunu izolasyon șalterine bağlayın.

c
2.8

Dikkat:

Șebeke kaynağını henüz açmayın.

Kumanda panelinin ve harici denetimlerin takılması (CITY ve
CYV)
2.8.1 Kumanda paneli detayları
Konum ayarlama
•

tr
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Kumanda panelini duvar prizine ya da standart bir prize
takabilirsiniz.
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Kabloların bağlanması

n

Not:

Bağlantıda hata olmaması için așağıdakilere dikkat
etmelisiniz:
- Kumanda paneline ile (ilk) bağlanan aygıt arasındaki
denetim kablosunun uzunluğu en fazla 50 m
olmalıdır.
- Denetim kablolarını elektromanyetik alanlardan ve
ayrıca yüksek gerilimli kablolar ile flüoresan lambalar
gibi parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Denetim kablolarını gerin ya da düzgün bir șekilde
sarın.
- Aksi belirtilmedikçe kör fiși çıkarmayın.

n

Not:

Yalnızca Biddle tarafından sağlanan denetim
kablolarını kullanın. Standart modüler telefon kablosu
uygun değildir.

Tek bir kumanda panelinden çalıștırılan birden çok
aygıt
•

Bir kumanda paneline en çok 10 aygıt bağlanabilir. Bunun
için aygıtlar arasında da bağlantı kurulması gerekir.

•

Denetim kablolarının toplam uzunluğu en fazla 100 m
olabilir.

2.8.2 Dokunmatik yüzey denetleyicinin takılması
1. Anahtarı açın
2. Kabloyu arka paneldeki açıklıktan geçirin.
3. Arka paneli duvara monte edin.
4. Verilen sünmez kıskaç ile kabloyu sabitleyin.

n

Not:

Kablo, sünmez kıskaçtan 9 cm civarında çıkıntı
olușturmalıdır.

5. Denetim kablosu konnektörünü baskılı devre kartına
bağlayın.
6. Ön paneli arka plakaya koyun.
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2.8.3 Kumanda panelinin aygıta bağlanması
Kumanda paneli bağlantıları G ve E, aygıtın üst tarafında
konnektör plakasında 3 bulunur. İki priz birbirinin aynısıdır. İki
prizin yalnız bir tanesinde kör fiș bulunur.
1. Denetim kablosunu G veya E boș terminaline bağlayın.

n

Not:

n

Not:

Arızaya neden olabileceğinden dolayı diğer prizde
bulunan kör fiși çıkarmayın.

Yaklașık 30 cm serbest kablo uzunluğu bırakın: Bu
kısım, aygıtta servis ișlemi gerçekleștirilirken
elektronik parçaları çıkarmak için gerekecektir.

Tek bir kumanda panelinden çalıștırılan birden çok
aygıt
1. Bağlanacak her bir aygıt için kör fiși G veya E prizinden
çıkarın.
2. Aygıtları birbirine bağlayın: Denetim kablolarını G ve E'ye
bağlayın.

n

Not:

Arızaya neden olabileceğinden dolayı son aygıttaki
kör fiși çıkarmayın.

2.8.4 Harici denetimlerin bağlanması (seçenek)
Aygıtın üst tarafındaki konnektör plakasında, harici
denetimlerin bağlanması için üç giriș (X72) bulunur. Bu girișler,
kullanıcının müdahalesi olmadan aygıtın çalıșma modunun
değiștirilmesi için kullanılabilir. Girișler örneğin bir süre ölçerin,
bir temas termostatının veya bina enerji yönetim sistemi
tarafından denetlenen bir rölenin bağlantısı için kullanılabilir.
1. Harici denetim kablosunu (kullanılıyorsa) konnektör
plakası üzerindeki terminallere bağlayın.

c
tr
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Dikkat:

Bu giriș potansiyel olarak boș temaslara sahip
denetimler için tasarlanmıștır. Biddle, altın kaplamalı
temaslara ve düșük dirence sahip bileșenlerin
kullanımını önerir. 5 VDC'de 1 mA değiștirebilmek
için muhtemelen 20 mΩ'dan düșük.

CITY KILAVUZU
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2.8.5 Girișlerin ișlevleri
Bir denetim bileșeninin ișlevleri bileșenlerin bağlandığı
terminallere ve arabirimdeki ayarlara bağlıdır. Așağıdaki tabloda
her bir denetim ișlevi için denetim bileșeninin bağlanması
gereken terminaller ve arabirimlerin nasıl ayarlanması gerektiği
gösterilmiștir.
Arabirimdeki ayarlar, denetim bileșenlerinin aralığıyla ilgilidir:
•

Yerel: Denetim bileșeni, bileșenin bağlı olduğu aygıt
üzerinde etkindir

•

Genel: Denetim bileșeni yalnızca bileșenin bağlı olduğu
aygıt üzerinde değil, aynı zamanda aynı dokunmatik yüzey
denetleyiciye bağlı tüm diğer aygıtlar üzerinde etkindir

Aralık, yerel için standart olarak ayarlanmıștır. Denetim
aralığını genel olarak ayarlamak için arabirim (blok X64)
üzerine bir bağlantı köprüsü hareket ettirilmelidir. Hareket
ettirilecek bağlantı köprüsü, denetim ișlevine bağlıdır (bkz.
așağıdaki tablo). Çıkarılan bağlantı köprüsünü sağlanan ayrılmıș
konumlara (X65) yerleștirin.
Arabirim, aygıtın içindedir ve muayene paneli çıkarıldıktan
sonra erișilebilir.

c

Dikkat:

c

Dikkat:

CITY için:
T ve G terminalleri arasında standart olarak bir
bağlantı köprüsü takılmıștır. T ve G'ye bir denetim
bileșeni bağlarsanız bu bağlantı köprüsü çıkarılmalıdır.
Bir denetim bileșeni bağlamazsanız bağlantı köprüsü
mutlaka yerinde bırakılmalıdır: Aygıt, bağlantı
köprüsü olmadan çalıșmaz.

CYV için:
CYV aygıtları Daikin sistemi tarafından denetlenen
bir serbest bırakma rölesiyle donatılmıștır. Bu röle
X72 bloğunun T ve G terminallerine bağlıdır. Daikin
sistemi etkin durumdayken aygıt yalnızca AÇIK ve
KAPALI konumlara getirilebilir. Daikin sistemi etkin
değilken aygıt KAPALI konumdadır
Aygıtı Daikin sisteminden bağımsız olarak harici
șekilde AÇIK ve KAPALI konuma getirmeyi tercih
edebilirsiniz. Bu durumda, standart kablo sisteminin
yerine veya paralel olarak T ve G terminalleri arasına
bir bağlantı köprüsü ya da denetim bileșeni takın.
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Etkin temas Daikin sistemi tarafından kapatıldığında
X72 bloğunun terminallerindeki temasların yalnızca
tek bir ișlevi vardır.
Giriș ișlevleri
İȘLEV

TERMI-

ARALIK

NAL

YEREL

GENEL

Aygıtın
AÇIK ve
KAPALI
konuma
getirilmesi

Ayar gerekmez

Bağlantı
köprüsü 6'yı
arabirim
üzerindeki
blok 64'ten
çıkarın.

Ayarı değiștirin.

Ayar gerekmez

Bağlantı
köprüsü 5'i
arabirim
üzerindeki
blok 64'ten
çıkarın.

İȘLEV
TEMAS KAPALI

TEMAS AÇIK

T ve G

Aygıt bekleme modundadır.
Aygıt, dokunmatik yüzey denetleyici aralığıyla AÇIK ve
KAPALI konuma getirilebilir.

Aygıt KAPALI konumdadır
ve dokunmatik yüzey denetleyici aralığıyla AÇIK veya
KAPALI konuma getirilemez.

D ve G

Aygıt, dokunmatik yüzey denetleyici tarafından gösterilenden 1 düzey yüksek çalıșır. CITY E üzerinde
elektrikli ısıtma da artar.

Aygıt, dokunmatik yüzey denetleyici tarafından gösterildiği șekilde çalıșır.

P ve G

Aygıt en yüksek düzeyde çalıșır. CITY E üzerinde elektrikli ısıtma artmaz.

Aygıt, dokunmatik yüzey denetleyici tarafından gösterilen șekilde çalıșır.

D, P ve
G

Aygıt en yüksek düzeyde çalıșır. CITY E üzerinde elektrikli ısıtma da en yüksek
düzeye getirilir.

Aygıt, dokunmatik yüzey denetleyici tarafından gösterilen șekilde çalıșır.

Dikkat: Elektrikle ısıtmanın aynı anda açılması asla gerekli değilse bağlantı köprüsü 4 çıkarılmalıdır. Bu ayarın yalnız yerel ișlevi vardır ve bu
yüzden bu ișlevin arzu edildiği her bir aygıt üzerinde gerçekleștirilmelidir.

n
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Not:

P ve G terminallerini kullanan ișlevler yalnız arabirim
sürümü V4.0 Rev.06'dan (IC10) kullanılabilir. P ve G
terminalleri için genel aralık yalnız dokunmatik yüzey
denetleyici sürüm V2.1 Rev.02 ve arabirim sürümü
V4.0 Rev.07'den (IC10) ayarlanabilir. Blok X64'teki
bağlantı köprülerinin standart ayarları karșıdaki
șekildedir.
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2.8.6 Aygıt çıkıșı (CYV)
CYV aygıtları, aygıt üzerinde ilave X83 çıkıșıyla donatılmıștır.
Aygıt açık konumdayken bu çıkıșın temasının bağlantısı kesilir.
Bu çıkıș örneğin bir ișlev sinyali için kullanılabilir.
2.8.7 Dokunmatik yüzey denetleyicinin ilk kullanıma
hazırlanması
Dokunmatik yüzey denetleyiciyi kaç tane aygıtın bağlanacağı
hakkında bilgilendirmek için ilk kullanıma hazırlanmalıdır.
Așağıdaki durumlarda ilk kullanıma hazırlama
gerçekleștirilmelidir.
•

Aygıtın kullanıma alınmasından önce.

•

Dokunmatik yüzey denetleyiciye ilave aygıtların
bağlanmasından sonra.

•

Denetim kablosunun kontrolü için.

1.

:] ve [ tușlarına aynı anda basın.

2. 10 saniye bekleyin. ] ve [ tușlarının LED'leri yanıp
sönmeye bașlar.
3. 2 dakika bekleyin. : tușunun LED'i yanıp sönmeye bașlar.
LED'in yanıp sönme sayısı dokunmatik yüzey denetleyiciye
bağlı aygıt sayısına karșılık gelir.
Aygıt șimdi kullanıma hazırdır.

2.9

Dokunmatik yüzey denetleyici içermeyen denetim sistemi (CITY
ve CYV)
Aygıt, bina enerji yönetim sistemi tarafından denetlenen bir
röle, bir oda termostatı, bir süre ölçer veya bir kapı kontak
șalteri gibi denetim bileșenleri kullanılarak denetlenebilir. Bu
durumda, standart Biddle dokunmatik yüzey denetleyici gerekli
değildir.
Așağıdaki aygıtlarda ısıtma gücü fan hızından ayrı olarak
ayarlanamaz:
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•

CITY-E

•

CYV
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Yine de elektrikli ısıtma gücünün aynı șekilde denetlenmesi
gerekirse bir güç denetleyicinin kullanımını öneririz (ör.
Kimsafe).
2.9.1 Arabirimde değișiklik yapılması
Aygıtın, dokunmatik yüzey denetleyici olmadan çalıșmaya
uyarlanması amacıyla arabirimde değișiklik yapılmalıdır. Bu
ișlem, bağlantı köprüsü 1 ve 2'nin arabirimdeki X64 bloğundan
çıkarılmasıyla gerçekleștirilir.
1. Güç kaynağını KAPALI konuma getirin.
2. Aygıtı açın (ayrıca bkz. aygıt kullanım kılavuzu).
3. Bağlantı köprüsü 1 ve 2'yi rezerv konumlara (X65) hareket
ettirin
4. Aygıtı kapatın.

2.9.2 Denetim bileșenlerinin bağlanması

c

Dikkat:

c

Dikkat:

Denetim bileșenleri mutlaka aygıtın dıșındaki
konnektör plakasının X72 bloğuna bağlanmalıdır.

Denetim bileșenleri potansiyel olarak boș temaslarla
değiștirilmelidir. Biddle, altın kaplamalı temaslara ve
düșük dirence sahip bileșenlerin kullanımını önerir. 5
VDC'de 1 mA değiștirebilmek için muhtemelen 20
mΩ'dan düșük.

Denetim bileșenleri dört ișlevi etkinleștirebilir:
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•

Aygıtın KAPALI konuma getirilmesi

•

Aygıtın düșük hıza geçirilmesi (1)

•

Aygıtın orta hıza geçirilmesi (2)

•

Aygıtın yüksek hıza geçirilmesi (3)

CITY KILAVUZU

KURULUM

Bir ișlev, bir denetim bileșeni șekilde gösterildiği üzere bağlı
terminaller arasında bir temas olușturursa etkinleșir. Bir ya da
daha fazla ișlevi kullanmak için așağıdaki talimatları izleyin:
1. Bir denetim ișlevi seçin.
2. Denetim bileșenini X72 bloğunun karșılık gelen P, D, T veya
G terminaline bağlayın. Karșı taraftaki devre șemasını
kullanın.
3. Her bir ilave bileșen için adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
4. Aygıtı șebeke güç kaynağına bağlayın. Denetim sistemi șimdi
kullanıma hazırdır.
1 denetim bileșenine birkaç aygıt (maks. 10) bağlamak
istiyorsanız terminallerdeki kablo sistemi aygıtların içinden
geçerek bağlanmalıdır.

2.10

Aygıtın son ișlemlerinin tamamlanması
2.10.1 Askılı modellerin son ișlemlerinin
tamamlanması
Giriș ızgaralarının takılması
1. Aygıta giriș ızgaralarının takılması:
-

Izgaraları aygıtın üst kısmına kancalarla tutturun.
Her ızgaranın arka kısmında bir çıkıntı bulunur. Çıkıntılı
ızgarayı dikdörtgen biçimli deliğe yerleștirin.

2.10.2 Gömme modellerin son ișlemlerinin
tamamlanması
Genel

n

Not:

Aygıtın onarım ve bakım için erișilir durumda olması
gerektiğini unutmayın; bunun için sözgelimi bir servis
kapağı kullanılabilir.

tr
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Boșaltma borusunun ayarlanması
İki ya da daha çok aygıtı yan yana kuruyorsanız, boșaltma
borusunu, son kenarlar birbirine engel olmayacak șekilde
ayarlamanız gerekir.
1. Son kenarı içeren parçayı çıkarın 1.

2. Son kenarı içermeyen parçayı takın 2.

Boșaltma borusunun takılması
1. Boșaltma için tavanda bir delik açın (boyutlar için bkz.
tablo).
2. İki köșeli kısmı 3 boșaltım ağzının kenarları boyunca sac
metal vidalarıyla aygıta bağlayın.
3. Boșaltma borusunu 4 istediğiniz yüksekliğe gelene kadar
aygıtın boșaltma ağzına itin.
4. Boșaltma borusunu sac metal vidalarıyla köșeli kısımlara
sabitleyin 3 .
Boșaltım kısmı deliğinin boyutları
BÜYÜKLÜK

a

B
C
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b

TIP

BOYUTLAR

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

CITY KILAVUZU

KURULUM

Giriș bölümüne ızgara plenumunun takılması
1. Giriș bölümü için asma tavanda delik açın (bkz. tablo).
2. Giriș ızgarasını șasisinden çıkarın:
-

Izgaradaki iki pimi 1 birbirine doğru iterek ızgarayı dıșa
doğru yatırın.
2'de gösterilen iki pimi birbirine doğru iterek ızgarayı
çıkartın.

3. Izgara plenumunu giriș ızgarasının șasisine takın.
4. Izgarayı șasisine geri takın.

n

Not:

Aygıt, ızgara plenumu giriș ızgarasına takılı halde
teslim edilmiș olabilir.

5. Kenar son șeritlerini șasiye takın.

6. Giriș kısmını asın.Bunun için, verilen halka uçlu vidaları ya
da dișli dört çubuk M6›yı kullanın.

Giriș kısmı deliğinin boyutları
BÜYÜKLÜK

a

B
C

b

TIP

BOYUTLAR

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

tr
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Aygıt plenumu ile ızgara plenumunun bağlanması
1. Aygıt plenumunu, esnek boruları kullanarak ızgara
plenumuna bağlayın. Boruları kelepçelerle sabitleyin.
Plenum boru çapı
TIP

BORU ÇAPI

CITY S-R

160 mm

CITY M-R

160 mm

CITY L-R

250 mm

2.10.3 Kaset modellerinin son ișlemlerinin
tamamlanması

n

Not:

CITY 200 ve CITY 250 aygıt tipleriyle giriș
bölümünün bileșenleri iki parça halinde sağlanmıștır.

Giriș kasasının takılması
1. Aygıta giriș kasasını takın:
-

Giriș kasasını aygıtın üst kısmına kancalarla tutturun.
Giriș kasası flanșını 1 aygıta vidayla tutturun.

2. Giriș kasasının açılı noktalarını 2 tavana sabitleyin.Bunun
için, verilen halka uçlu vidaları ya da iki adet M6 vidalı
çubuğu kullanın.

w

Uyarı:

Giriș kasasını tavana sabitlemezseniz, aygıt
zamanla eğrilebilir ve askı köșebentlerinden
kurtulup düșebilir.

Giriș plenumunun takılması
1. Giriș ızgarasını șasisinden çıkarın:
-

tr
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Izgaradaki iki pimi 1 birbirine doğru iterek ızgarayı dıșa
doğru yatırın.
2'de gösterilen iki pimi birbirine doğru iterek ızgarayı
çıkartın.

CITY KILAVUZU

KURULUM

2. Șasiyi 3 giriș kasasına vidayla tutturun.
3. Izgarayı șasisine geri takın.

Son ișlemlerin tamamlanması
1. Son kenar șeritlerini aygıtın çevresine sabitleyin.
2. Asma tavanda tabloda belirtilen boyutlarda bir delik açın.

Aygıt delik boyutları
BÜYÜKLÜK

TIP

BOYUTLAR

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

Aygıtın açık konuma getirilmesi ve çalıșma kontrolü
1. Bütün modellerde:
Așağıdaki bağlantıları kontrol edin:
-

Güç kaynağı;
Kumanda paneli ile aygıt(lar) arasındaki denetim
kablosu/kabloları;
CYQ ve CYV için: Aygıt(lar) ile Daikin bileșenleri
arasındaki denetim kabloları.
Harici denetim bileșenleri (kullanılıyorsa).

tr

2. CYQ ve CYV için:
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1. Daikin iç mekan aygıtını ve dıș mekan aygıtını açık
konuma getirin.
2. Daikin sistemini dıș mekan aygıtı kurulum kılavuzunda
açıklandığı șekilde test edin
3. Bütün modellerde:
1. Güç kaynağını açın ve/veya bütün bağlı aygıtların fișini
takın.
2. Kumanda panelini kullanarak hava perdesini AÇIK
konuma getirin.
3. Kumanda panelini ilk kullanıma hazırlayın.
4. CITY W ve CYV için:
1. Isı eșanjörü bağlantısının doğru olduğunu kontrol edin.
2. Merkezi ısıtma sisteminin ya da Daikin sisteminin
açıldığını kontrol edin.
3. Üflenen hava akımının ısınmaya bașlayıp bașlamadığını
hissedin. Bunun için biraz beklemeniz gerekebilir.
4. Gerekiyorsa ısı eșanjörünün havasını boșaltın.
CYQ için:
Daikin kumanda panelini kullanarak aygıtı çalıștırın ve
çalıștığını kontrol edin:
1. Sistemi AÇIK konuma getirin. Aygıt dıșarıya hava
vermeye bașlamalıdır.
2. Çalıștırma modunu ısıtma ve sıcaklığı Maksimum olarak
ayarlayın. Aygıt kısa bir süre sonra dıșarıya sıcak hava
vermeye bașlamalıdır.
3. Çalıștırma modunu yalnızca fan olarak seçin. Aygıt kısa
bir süre sonra dıșarıya soğuk hava vermeye bașlamalıdır.
4. Sistemi KAPALI konuma getirin. Aygıt kısa bir süre
sonra kendi kendini kapatmalıdır.
CITY E için:
1. Kumanda panelinde ısıtmanın devreye sokulduğundan
emin olun.
2. Üflenen hava akımının ısınmaya bașlayıp bașlamadığını
hissedin.
CITY A için:
Aygıtın dıșarı hava verdiğini hissedin.
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3 . . CITY ve CYV aygıtlarının
çalıștırılması

CITY ve CYV aygıtları dokunmatik yüzey denetleyici ile
donatılmıștır. Sürüme bağlı olarak dokunmatik yüzey
denetleyicide 3 veya 5 tuș vardır. Bu tușlar kullanıcının
așağıdaki ayarları yapmasını sağlar:
•

Aygıtın AÇIK ve KAPALI konuma getirilmesi.

•

Fan hızının ayarlanması - :, ] ve [ tușu.

•

Isıtmanın ayarlanması - ' ve " tușu (CITY E ve CYV).

Aygıta bir termostatın bağlanması da mümkündür. Bu durumda
talimatlar için kılavuza bașvurun.

3.1

Aygıtın AÇIK ve KAPALI konuma getirilmesi
:, ] ya da [ tușlarının üzerindeki LED'lerden hiçbiri
yanmıyorsa aygıt KAPALI konumdadır. Bu tușlardan birisine
basarak aygıtı AÇIK konuma getirin.
Üzerindeki LED'in yandığı fan ayar tușuna basarak aygıtı
KAPALI konuma getirin (:, ], ya da [ tușu). Aygıt durur
ve tușun üzerindeki LED söner.

3.2

Fan hızının ayarlanması
Aygıtta üç adet fan sigortası bulunur.
•

Fanı düșük hıza getirmek için : tușuna basın.

•

Fanı orta hıza getirmek için ] tușuna basın.

•

Fanı yüksek hıza getirmek için [ tușuna basın.

n

Not:

Üzerindeki LED yanan yukarıdaki tușa basarak aygıtı
KAPALI konuma getirin.

tr
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3.2.1 Önerilen ayarlar
Minimum enerji tüketimiyle maksimum iklim ayırma sağlamak
için Biddle, hava akımı olușmasına izin vermeyen en düșük ayarı
önerir.

3.3

Isıtmanın ayarlanması (CITY E ve CYV)
Aygıtta iki ısıtma düzeyi bulunur.
•

Isıtmayı düșük düzeye getirmek için ' tușuna basın.

•

Isıtmayı yüksek düzeye getirmek için " tușuna basın.

n

Not:

n

Not:

Üzerindeki LED yanan tușa basarak ısıtmayı KAPALI
konuma getirin.

Aygıt düșük faz hızına ayarlandığında " tușuna
basarsanız güvenlik nedeniyle aygıt orta fan hızına
otomatik olarak geçiș yapar.
CYV üzerinde üfleme sıcaklığı așağı yukarı aynı
kalırken toplanm ısıtma kapasitesi artar.
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4 . . CYQ'nın Çalıștırılması
Daikin kumanda paneli

Hava perdesi, Daikin kumanda panelinden çalıștırılır.
Daikin kumanda panelindeli çoğu ișlev ilgili kurulum
kılavuzunda açıklandığı șekilde çalıșır. Bir dizi ișlev farklı çalıșır
ya da hiç çalıșmaz.

4.1

Aygıtın AÇIK ve KAPALI konuma getirilmesi
4.1.1 Sistemin AÇIK ve KAPALI konuma getirilmesi
•

Sistemi AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için
düğmesine basın.

Bu tușun hizasındaki LED yandığında sistem açılmıștır. LED
yanıp sönüyorsa bir arıza var demektir.
4.1.2 Çalıștırma modunun seçilmesi
Çalıștırma modunun tușla seçilmesi

:

•

Yalnız fan (sembol
havayı üflüyor.

): Hava perdesi sürekli ısıtılmamıș

•

Isıtma (sembol ): Hava perdesinin ısıtması otomatik
olarak denetlenir.

Diğer çalıștırma modları kullanılamaz.
4.1.3 Buz çözme
Daikin kumanda panelinde
sembolü her
görüntülendiğinde sistem buz çözme modunda çalıșıyor
demektir. Ardından hava perdesi ısıtılmamıș veya soğuk hava
üfler ya da çalıșmaz (kumanda panelindeki ayarlara bağlı
olarak).
Buz çözme her gerektiğinde sistem tarafından otomatik olarak
etkinleștirilir. Buz çözme tamamlandığında aygıt yeniden normal
olarak çalıșır.
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Ayrıca bkz
2.6.4 "Daikin kumanda panelindeki ayarlar" sayfa 19

4.2

Hava perdesinin denetlenmesi
4.2.1 Hava perdesi kuvvetinin denetlenmesi
Hava perdesinin önceden ayarlanmıș iki adet kuvveti vardır.
•

tușunu kullanarak kuvveti değiștirin.
tușunun bir ișlev yoktur.

Önerilen ayarlar
Minimum enerji tüketimiyle maksimum iklim ayırma sağlamak
için Biddle, hava akımı olușmasına izin vermeyen en düșük ayarı
önerir.
4.2.2 Isıtmanın denetlenmesi
Daikin kumanda panelindeki ekran (örnek)

•

Tușları kullanarak istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayın

.

Sistem, hava perdesinin ısıtmasını otomatik olarak denetler.
Ayarlanan oda sıcaklığına ulașıldığında ısıtma durur. Ardından
hava perdesi ısıtılmamıș havayı üfler veya durur (Daikin
kumanda panelindeki ayarlara bağlı olarak).

n

Not:

Hava akımı sorunlarını önlemek için Biddle, sıcaklığın
Maksimuma ayarlanmasını önerir.

Ayrıca bkz
2.6.4 "Daikin kumanda panelindeki ayarlar" sayfa 19

tr

tr-38

5 . . Bakım
5.1

Filtrenin değiștirilmesi veya temizlenmesi
Filtrenin düzenli aralarla temizlenmesi gerekir. Kirli filtre
yetersiz ısıtmanın yanı sıra gürültüye de yol açabilir. Filtrenin ne
kadar zamanda bir temizleneceği yerel koșullara bağlıdır.
Filtreyi, örneğin elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz.
Bununla birlikte, birkaç kez temizlendikten sonra filtre
değiștirilmelidir. Yeni filtreler Biddle'dan sipariș edilebilir.
5.1.1 Filtrenin çıkarılması
Askılı modeller
1. Giriș ızgarasını aygıttan çıkarın:
-

En alttaki ızgarayı kaldırıp kancalarından çıkarın.

2. Giriș ızgarasını ızgaradan çıkarın:
-

Parmaklarınızı 1'deki deliklere sokun,
Gösterilen yönde çekin.

3. Filtreyi temizleyin ya da yenisini takın.

tr
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Gömme ve kaset modeller
1. Giriș ızgarasını açın:
-

Izgaradaki iki pimi 1 birbirine doğru iterek ızgarayı
așağı eğin.

2. Filtreyi kaydırarak ızgaradan çıkarın.
3. Filtreyi temizleyin ya da yenisini takın.

5.2

Aygıtın temizlenmesi
Aygıtın dıș yüzeyini nemli bir bez ve ev tipi temizlik
maddeleriyle silebilirsiniz. Çözücü madde kullanmayın.

c
5.3

Dikkat:

Aygıtın içine su kaçmamasına dikkat edin.

Planlı bakım
Biddle, așağıdaki muayene ve bakım çalıșmalarının bir tesisatçı
ya da bașka teknik uzman tarafından her yıl yapılmasını tavsiye
etmektedir.
•

Filtrenin yeterince temiz ve hasar görmemiș olup olmadığını
kontrol edin. Gerekirse filtreyi değiștirin.

•

Isı eșanjörü ya da elektrikli ısıtma elemanlarının temiz olup
olmadığını kontrol edin. Aygıtta biriken toz kötü kokulara
yol açabilir.
Tozu elektrik süpürgesiyle fazla bastırmadan temizleyin.

c
w
•
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Dikkat:

Isı eșanjörünün kanatları hassas parçalardır.

Uyarı:

Isı eșanjörünün kanatları keskindir.

Fanların çalıșmasını kontrol edin.

6 . . Arızalar
6.1

Güvenlik talimatları

d

Tehlike:

w

Uyarı:

Aygıt içinde her türlü çalıșma ancak ehliyetli
teknik elemanlar tarafından yapılabilir.

Bașlamadan önce: güvenlik talimatlarını
okuyun.

Ayrıca bkz
1.4
"Güvenlik talimatları" sayfa 10

6.2

Arıza kontrolü

n

Not:

Așağıdaki kontrolleri gerçekleștirmek için uzman
olmanız gerekmez.

Bir hatadan șüpheleniyorsanız ortaya çıkarmak için așağıdaki
ișlemleri gerçekleștirin:
1. Olgunun kolayca ortadan kaldırılma veya bir arızadan
kaynaklanma durumunu belirlemek için așağıdaki adımları
izleyin.
2. Așağıdaki adımlarla ortadan kaldırılamayacak bir arıza
bulunduğunu belirlerseniz lütfen tedarikçinize bașvurun.
6.2.1 CYQ için:
1. Daikin kumanda paneliyle sistemi ısıtma moduna ve sıcaklığı
Maksimuma ayarlayın.
-

15 dakika geçmesine rağmen aygıt hava üflemiyor veya
sıcak hava üflemiyorsa bir arıza var demektir

2. Sıcaklığı Minimuma ayarlayın.
-
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15 dakika geçmesine rağmen aygıt sıcak hava üflüyorsa
bir arıza var demektir
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Ayrıca bkz
6.3
"Basit sorunların çözülmesi" sayfa 42
6.4
"Arızaların düzeltilmesi" sayfa 43

6.3

Basit sorunların çözülmesi
Bir hatadan șüpheleniyorsanız ilk önce așağıdaki tabloyu
kullanarak sorunu çözmeye çalıșın. Bunun için uzman olmanız
gerekmez.

SORUN

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

Aygıt çalıșmıyor, basıldığında dokunmatik yüzey denetleyici tepki vermiyor.

Dokunmatik yüzey denetleyiciye
bağlı güç kaynağı yok.

Güç kaynağını kontrol edin:
• Fiș, güç noktasına takılı,
• İzolasyon șalteri çalıșıyor,
• Aygıtta elektrik var.

Aygıta bağlı güç kaynağı yok.

Aygıt güç kaynağını kontrol edin.

Dokunmatik yüzey denetleyici ilk
kullanıma hazırlanmadı.

Dokunmatik yüzey denetleyiciyi ilk
kullanıma hazırlayın.

Modüler fișle temas zayıf ya da kablo kopmuș.

Fiș temaslarını kontrol edin (her
türlü muhtemel ambalaj filmini çıkarın). Gerekirse kabloyu çıkarın.

Yalnız elektrik ısıtmalı modeller: Aygıt
otomatik soğuyor.

Arıza söz konusu değildir. Normal
olarak aygıt 10 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır.

Hava perdesi KAPALI konuma getirildi, ama hâlâ çalıșıyor.

Daikin sistemi CYQ ve CYV'ye bağlı aygıtlar için:
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Kumanda panelinin ekranı boș.

Kumanda panelinin bağlı olduğu aygıta bağlı güç kaynağı yok.

Daikin kumanda panelindeki
tușu çalıșmıyor.

Bu tuș ișlevsizdir.

Hava perdesi çalıșmıyor.

Sistem KAPALI ya da hava perdesini
otomatik olarak kapalı konuma getirdi.

Daikin kumanda panelindeki ayarları
kontrol edin.

Hava perdesi ısıtılmamıș havayı üflüyor.

Daikin sisteminde bir arıza meydana
geldi.

Daikin kumanda panelindeki ayarları
kontrol edin.

Daikin sistemi ısıtmayı otomatik olarak kapalı konuma getirdi.

Daikin kumanda panelindeki ayarları
kontrol edin.

Sistem buz çözme modunda çalıșıyor. Bu ișlem 5 ila 10 dakika sürer.

Buz çözme tamamlanana kadar bekleyin.

Hava perdesi ısıtılmamıș ya da soğuk
havayı üflüyor veya çalıșmıyor ve
Daikin kumanda panelinde șu resim
gösteriliyor:
.
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Fiși ve șebeke güç kaynağını kontrol
edin.
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Ayrıca bkz
2.6.4 "Daikin kumanda panelindeki ayarlar" sayfa 19
2.8.7 "Dokunmatik yüzey denetleyicinin ilk kullanıma
hazırlanması" sayfa 26
4.1
"Aygıtın AÇIK ve KAPALI konuma getirilmesi" sayfa 37
4.1.1 "Sistemin AÇIK ve KAPALI konuma getirilmesi" sayfa 37

6.4

Arızaların düzeltilmesi
Bir hatadan șüpheleniyorsanız:
1. Sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceğini kontrol edin.
2. Așağıdaki tablodan yararlanarak sorunu çözmeye çalıșın.
Bunun için teknik uzmanlık gereklidir.

SORUN

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

Kumanda paneli normal
çalıșıyor, ama aygıt yanıt
vermiyor.

T ve G terminalleri arasında bağlantı köprüsü yok.

X72 bloğunda T ve G terminalleri arasına bağlantı
köprüsü takın.

Aygıt, harici bir denetimden gelen
sinyalin denetiminde.

Girișleri ve bağlantı köprülerini kontrol edin

Fanlara güç gelmiyor.

1. Transformatör sigortasını kontrol edin.
2. Transformatör ile fanlar arasındaki kablo
sistemini kontrol edin.
3. Transformatërü değiștirin.

Aygıta güç gelmiyor.

Güç bağlantılarını ve kablo sistemini kontrol edin.

Kumanda paneli ile baskılı devre
kartı arasındaki bağlantı yanlıș.

1. Denetim kablosunu kontrol edin.
2. Konnektör plakası ile baskılı devre kartı
arasındaki kablo sistemini kontrol edin.

Baskılı devre kartı çalıșmıyor.

1. F2 no.'lu sigortayı kontrol edin.
2. Güç kaynağı kablosunu kontrol edin.
3. Baskılı devre kartını değiștirin.

Kumanda paneli arızalı.

Kumanda panelini bașka bir kabloyla bașka bir aygıta bağlayarak kontrol edin. Çalıșmıyorsa kumanda panelini değiștirin.

Fanlardan biri çalıșmıyor.

Fana güç gelmiyor ya da fan arızalı.

1. Fanın kablo sistemini kontrol edin.
2. Transformatör sigortasını kontrol edin.
3. Fanı değiștirin.

Fanlar belli bir kuvvette
çalıșmıyor.

İlgili kademeyle bağlantı düzgün
değil.

1. Transformatör bağlantılarını kontrol edin.
2. Baskılı devre kartı ile transformatör arasındaki
kablo sistemini kontrol edin.

Elektrikli ısıtma çalıșmıyor.

Aygıt așırı ısındı.

Yüksek sınırlı termostatı kontrol edin.

Aygıt çalıșmıyor, basıldığında dokunmatik yüzey denetleyici tepki
vermiyor.
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SORUN

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

Aygıt beklentilerin dıșında çalıșıyor.

1. Denetim bileșenleri doğru bağlanmamıș olabilir.

Tesisatı kontrol edin.

2. 1, 2 ve 3 (kırmızı) bağlantı köprüleri standarttan farklı.

Bağlantı köprülerinin konumlarını kontrol edin.

Daikin sistemi CYQ ve CYV'ye bağlı aygıtlar için:
Daikin kumanda panelinin ekranı boș.

Bağlı aygıta bağlı güç kaynağı yok.
Kumanda paneli bağlantısı kötü.
Hava perdesindeki Daikin elektronik parçaları arızalı.

1. Güç kaynağını kontrol edin.
2. Kumanda paneli kurulum kılavuzuna bașvurun.
3. Tedarikçiye bașvurun.

Daikin kumanda paneli
arıza sinyali veriyor
(LED ve/veya hata kodu
yanıp sönüyor).

Aygıttaki veya dıș mekan aygıtındaki Daikin elektronik parçaları
bir arıza algıladı.

1. Dıș mekan aygıtı servis kılavuzuna bașvurun.
2. Tedarikçiye bașvurun.

Daikin kumanda paneli
normal çalıștığını belirtmesine karșın hava perdesi çalıșmıyor.

Biddle elektronik parçalarında,
transformatörde, sigortada veya
aygıtta arıza var.

1. Sigortaları kontrol edin.
2. Transformatör kablo sistemini kontrol edin.
3. Aygıttaki bileșenler arasındaki kablo sistemini
kontrol edin.

Aygıt dıșarı sürekli soğuk hava ve/veya yoğușma damlaları veriyor.

Hava perdesinde arıza var.
Uyarı:
Bu durum tehlikeye ve/veya hasara yol açabilir.

1. Derhal sistemi KAPALI konuma getirin.
2. Tedarikçiye bașvurun.

Ayrıca bkz
2.8.5 "Girișlerin ișlevleri" sayfa 24
2.6.4 "Daikin kumanda panelindeki ayarlar" sayfa 19
2.8
"Kumanda panelinin ve harici denetimlerin takılması (CITY
ve CYV)" sayfa 22
2.9
"Dokunmatik yüzey denetleyici içermeyen denetim
sistemi(CITY ve CYV)" sayfa 27
7.3
"Elektronik modül" sayfa 47
7.4
"Daikin elektronik modülü (CYQ ve CYV)" sayfa 47
7.5
"Sigortalar" sayfa 48
7.8
"Maksimum termostatının sıfırlanması (CITY E)" sayfa 49
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7 . . Servis
7.1

Güvenlik talimatları

w

Uyarı:

w

Uyarı:

Aygıt üzerinde servis ișlemleri ancak ehliyetli
teknik elemanlar tarafından yapılabilir.

Bașlamadan önce: Güvenlik talimatlarını
okuyun.

Ayrıca bkz
1.4
"Güvenlik talimatları" sayfa 10

7.2

Aygıtın içine erișim
7.2.1 Bütün modellerde
1. Kumanda panelinden aygıtı KAPALI konuma getirin.

w

Uyarı:

Güç kaynağı bağlantısını kesin (aygıtın fișini
güç noktasından çekin ya da izolasyon șalterini
KAPALI konuma getirin).

7.2.2 Askılı modellerde
1. Giriș ızgaralarını aygıttan çıkarın:
-

En alttaki ızgarayı kaldırıp kancalarından çıkarın.

tr
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7.2.3 Kaset modellerde
1. Giriș ızgarasını șasisinden çıkarın:
-

Izgaradaki iki pimi 1 birbirine doğru iterek ızgarayı
așağı eğin.
2'de gösterilen iki pimi birbirine doğru iterek ızgarayı
çıkartın.

2. Vidaları 3 gevșetip șasiyi çıkarın.

7.2.4 Bütün modellerde
1. Muayene panelini çıkarın 1:
-
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Muayene panelinin ön tarafından vidaları çıkarın.
Paneli biraz öne çekerek çıkarın.

c

Dikkat:

w

Uyarı:

Öne doğru çektiğinizde panel yerinden tamamen
kurtulacaktır: Düșürmemeye dikkat edin.

Muayene panelini yerine takarken daima
tırtıklı kenarlara sahip flanșlı cıvatalar
kullanarak takın: Bunlar, topraklama
bağlantısı için gereklidir.

CITY HANDLEIDING

7.3

SERVIS

Elektronik modül
Bu aygıtta bir elektronik modülü bulunur. Sürüme bağlı olarak
diğerlerinin yanı sıra așağıdakileri içerir:
•

Transformatör;

•

Baskılı devre kartı;

•

Konnektör plakası;

•

Sigortalar.

7.3.1 Elektronik modülün çıkarılması
1. Kumanda panelinden aygıtı KAPALI konuma getirin.

w

Uyarı:

Güç kaynağı bağlantısını kesin (aygıtın fișini
güç noktasından çekin ya da izolasyon șalterini
KAPALI konuma getirin).

2. Muayene panelini çıkarın.
3. Aygıta bağlı bütün konnektörlerin ve topraklı bağlantıların
baskılı devre kartıyla bağlantısını kesin.
4. Vidaları 1 çıkarın.
5. Elektronik modülü çıkarın.
6. Konnektörlerin konnektör plakasıyla bağlantısını kesin.

7.4

Daikin elektronik modülü (CYQ ve CYV)
Biddle elektronik parçalarına ilave olarak bu aygıt bir Daikin
elektronik modülü içerir.

tr
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7.4.1 Aygıttaki Daikin elektronik parçalarına erișim
Bütün modeller
1. Muayene panelini 1 aygıttan çıkarın.
2. Biddle elektronik parçaları 2'dedir.

Üfleme genișliği 150, 200 veya 250 olan modeller
1. Kapağı çıkarın 3. Daikin elektronik parçaları bu kapağın
arkasındadır.

Üfleme genișliği 100 olan modeller
1. Aygıtın yanındaki kutunun kapağını 4 çıkarın. Daikin
elektronik parçaları bu kapağın arkasındadır.

7.5

Sigortalar
Aygıtta iki adet sigorta bulunur:
1. Transformatör sigortası 1.
2. Baskılı devre kartı sigortası F60 2.
Sigortaların değerleri gösterilir.
Yalnız CYQ ve CYV için:
Daikin elektronik modülünün, baskılı devre kartı üzerinde F1U
ile gösterilen fazladan bir sigortası vardır.
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Isı eșanjörünün havasının boșaltılması (CITY W)
Hava tahliye vanası 2 aygıtın sol üst kısmında yer alır.

7.7

Isı eșanjörünün boșaltılması (CITY W)
Boșaltma tapası 1 aygıtın sol tarafında yer alır.

7.8

Maksimum termostatının sıfırlanması (CITY E)
Bu aygıt bir maksimum termostatla donatılmıștır. Açma
durumunda manuel olarak sıfırlanmalıdır.
1. Aygıtı KAPALI konuma getirin.
2. Muayene panelini çıkarın.
3. 1'i yerelleștirin ve maksimum termostatı sıfırlayın 2.
4. Aygıtı kapatın.

c

Dikkat:

Güç kesintisi maksimum termostatta açmaya neden
olabilir.

tr

Elkitabı sürüm 6 (19-09-2012)

tr-49

SERVIS

7.9

KONFORLU HAVA PERDESI

Biddle denetim kablosunun konfigürasyonu
Biddle aygıtlarının denetim kablosu, standart modüler telefon
kablolarından farklıdır.
Fișler RJ-11 tipidir, ama prizleri ‘düz’dür: Kablonun her iki
ucunda çekirdek aynı pime bağlıdır.

Biddle kablolarının renk kodu
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Pim

Renk

1

(kullanılmıyor)

2

siyah

3

kırmızı

4

yeșil

5

sarı

6.

(kullanılmıyor)

8 . . Demontaj
Tesisatın demontajı ve soğutma ortamı, yağ ve diğer parçalarla
uğrașma yerel ve ulusal mevzuata uygun șekilde yetkili bir
teknisyen tarafından yürütülmelidir.
Avrupa mevzuatı uyarınca, eski elektrik ve elektronik teçhizatı
geri dönüșüm için toplanmalıdır. Bu ürünün doğru șekilde
bertarafını sağlayarak çevre ve sağlık üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için lütfen tedarikçinize veya kamu kurumlarına bașvurun.
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Telif hakkı ve ticari markalar
Bu kılavuzda yer alan tüm bilgi ve çizimler, Biddle'ın mülkiyetindedir ve Biddle'ın önceden yazılı izni alınmaksızın
amaç dıșı herhangi bir șekilde kullanılamaz, fotokopiyle çoğaltılamaz, kopyalanamaz, tercüme edilemez ve/veya
yayınlanamaz.
Biddle adı, Biddle BV șirketine ait tescilli bir ticari markadır.

Garanti ve sorumluluk
Garanti ve sorumluluk hakkında bilgi edinmek için lütfen satıș ve teslimatla ilgili hükümlere ve koșullara bakın.
Biddle hiç bir zaman dolaylı hasarlarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Kılavuzla ilgili sorumluluk
Bu kılavuzda ilișkili tüm bileșenlerin - gereken durumlarda - tam ve doğru olarak tarif edilmesini sağlamak için
olabildiğince dikkat sarf edilmesine rağmen, bu kılavuzdaki hataların ve/veya eksiklerin sonucunda ortaya çıkan
herhangi bir hasardan ötürü Biddle sorumlu tutulamaz.
Biddle bu kılavuzda yer alan spesifikasyonları istediği zaman değiștirme hakkını saklı tutar.
Bu kılavuzda fark ettiğiniz hatalar veya kafa karıștırıcı konularla ilgili lütfen bize yazın. Bu sayede belgelerimizi daha da
geliștirebileceğiz.

Daha fazla bilgi
Bu ürünle ilgili herhangi bir yorum veya sorunuz varsa, lütfen Biddle ile temas kurmaktan çekinmeyin.

Tüm ülkeler için adres:
Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Hollanda
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tel:
faks:

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

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

