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Prawa autorskie

Wszystkie zawarte w instrukcji informacje oraz rysunki są własnością firmy Biddle bv i użycie ich w jakiejkolwiek 
formie bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Nazwa Biddle jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Gwarancja i odpowiedzialność 

Informacje o gwarancji i odpowiedzialności znajdują się w warunkach sprzedaży i dostawy.

Odpowiedzialność za treść instrukcji

Biddle nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewystarczającego zapoznania się z niniejszą 
instrukcją.

W razie znalezienia błędów lub niejasności w tej instrukcji, prosimy o kontakt. To nam pomoże w udoskonalaniu 
naszej dokumentacji.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się z biurem firmy:

Adres:

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

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

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

1.1 Wstęp

1.1.1 Informacje ogólne

Instrukcja opisuje sposób instalacji, obsługi oraz serwisowania 
komfortowych kurtyn powietrznych typu CA. Instrukcja 
zawiera również informacje oraz zalecenia dotyczące 
serwisowania urządzeń.

1.1.2 Jakich modeli dotyczy ta instrukcja?

Instrukcja dotyczy modeli kurtyn typu CA, wyprodukowanych 
po miesiącu Lutym 2004 roku. Jest to łatwe do zdiagnozowania 
dzięki plastikowej kratce wlotowej (dla modeli 
wolnowiszących) lub płaskiej części dolnej kurtyny (dla modeli 
do zabudowy).

Instrukcja jest zdrowy równiez kurtyn z ze sterownikiem w 
wersji 1.7 oraz płytce drukowanej wersji 1.7. Numer wersji 
sterownika można odczytać na poziomie menu instalatora 
(patrz Rozdział 1.3.3, funkcja nr. 70). Numer wersji płytki 
drukowanej jest pokazany na samej płytce (patrz Rozdział 1.3).

1.2 Jak korzystać z instrukcji

Osoby nie mające na codzień kontaktu z kurtynami, powinny 
przeczytać tę instrukcję w kolejności rozdziałów. 

Osoby zaznajomione z urządzeniami, mogą traktować tę 
instrukcję jako zbiór niezbędnych informacji. Szukane 
informacje można odnaleźć po spisie treści.

1.2.1 Użyte symbole

W instrukcji użyto następujące symbole: 

Ważna informacja:n Skup swoja uwagę na istotnej części tekstu.
Przeczytaj go uważnie.
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Uwaga:c Jeżeli nie wykonasz tej czynności poprawnie, możesz 
uszkodzić urządzenie.
Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcją.

Ostrzeżenie:w Jeżeli nie wykonasz tej czynności poprawnie, 
możesz narazić się na obrażenia, a urządzenie na 
uszkodzenie. 
Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcją.

Niebezpieczeństwo:d Ten symbol oznacza czynności, na których 
wykonanie wymagane jest zezwolenie. 
Zignorowanie tego zakazu może doprowadzić do 
poważnych wypadków i uszkodzeń powodujących 
nieodwracalne zniszczenie urządzenia. 
Wskazane czynności mogą być wykonywane 
jedynie przez wykwalifikowanych pracowników 
serwisu dokonujących przeglądu lub naprawy 
urządzenia. 

1.2.2 Symbole rysunkowe zastosowane na urządzeniu 
oraz w niniejszej instrukcji

Symbole w Tabeli 1-1 ostrzegają przed możliwościa 
wystąpienia ryzyka i/lub niebezpieczeństwa. Symbole te można 
znaleźć na obudowie urządzenia lub w tekście, gdzie omawiane 
są niebezpieczne czynności. 

1.2.3 Dokumentacja dodatkowa

Wraz z tą instrukcją dostarczane są dodatkowo: 

• schemat elektryczny 

Tabela 1-1   Symbole

SYMBOL OPIS

Ostrzeżenie: Elementy pod napięciem. Dostęp tylko dla personelu 
technicznego.
Zalecamy ostrożność.

Ostrzeżenie: Powierzchnia lub jej część może być gorąca. Istnieje ryzyko 
oparzenia. 

ê
ç
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1.3 Opis urządzenia

1.3.1 Zastosowanie

Zastosowanie kurtyn powietrznych komfortowych pozwala na 
oddzielenie warunków klimatycznych pomiędzy dwoma 
pomieszczeniami. Urządzenie jest montowane tak, aby 
pokrywało całą szerokość otwarcia drzwi. 

Model wolnowiszący jest przeznaczony do montażu 
bezpośrednio nad drzwiami. 

Model do zabudowy jest przeznaczony do montażu w suficie 
podwieszonym lub nadprożu, dzięki czemu kratka zasysająca 
powietrze może być odpowiednio oddalona od kurtyny. 

Model kasetonowy jest przeznaczony do montażu w suficie 
podwieszonym. Kratka wlotowa znajduje się blisko kurtyny, 
musi być ona łatwo dostępna dla czynności serwisowych. 

1.3.2 Funkcje kurtyny

Kurtyna powietrzna dmucha strumień ciepłego powietrza w 
dół co ma na celu: 

• Przeciwdziałanie mieszaniu się powietrza poprzez naturalną 
konwekcję, pomiędzy pomieszczeniami o różnej 
temperaturze.

• Ogrzanie powietrza wdzierającego się do pomieszczenia na 
poziomie podłogi (przeciąg). 
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1.3.3 Dostępne modele

Tabela 1-2 pokazuje przegląd wszystkich dostępnych modeli 
kurtyn powietrznych komfortowych oraz oznaczenie ich 
typów. Pełne oznaczenie kodowe kurtyny powstaje poprzez 
wybranie jednej z wartości wiersza poniższej tabeli, na 
przykład: CA S-100-W-F. Możliwa jest każda kombinacja 
oznaczeń.

W niniejszej instrukcji części oznaczenia kodowego użyte są w 
celu poinformowania, że niektóre czynności lub zalecenia 
odnoszą się do określonych typów lub modeli, na przykład:

- CA S, M: modele o zasięgu S lub M;
- CA 100: modele o szerokości nawiewu 100;
- CA W: modele z nagrzewnicą wodną;
- CA E: modele z nagrzewnicą elektryczną;
- CA F: modele do wolnego zawieszenia.

Ważna informacja:n W niniejszej instrukcji jako przykładowy model kurtyny 
przyjęto typ: CA M-150-W-F. Zamówiony przez Państwa 
model może być inny, ale czynności i zalecenia do jego 
obsługi będą takie same, chyba że różnica jest wyraźnie 
zaznaczona. 

Tabela 1-2   Wyjaśnienie oznaczenia kodowego

ELEMENT 
OZNACZENIA 
KODOWEGO

OZNACZENIE ZNACZENIE 

typoszereg CA nazawa typoszeregu

zasięg S, M, L lub XL niski, średni, duży lub bardzo duży zasięg

szerokość nawiewu 100, 150, 200 lub 250 szerokość nawiewu w cm

rodzaj nagrzewnicy W nagrzewnica wodna

E nagrzewnica elektryczna

H model hybrydowy:
wbudowana nagrzewnice wodna i elektryczna

sposób montażu F model do wolnego zawieszenia

R model do zabudowy

C model kasetonowy
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1.3.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na górnej części 
kurtyny . 

Oznaczenia na tabliczce znamionowej:

• Type: pełne oznaczenie kodowe kurtyny;

• Code: oznaczenie kodu sterownika elektronicznego;

• M: masa kurtyny;

• Pmax: maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy w obiegu 
wodnym (dla 110 ºC);

• U, Imax, Pmotor (silnik) and Pheating (nagrzewnica): maksymalny 
pobór prądu.

1.3.5 Dostępne elementy kurtyny i dodatkowe 
akcesoria 

Ważna informacja:n Oznaczenia kodowe akcesoriów muszą odpowiadać 
modelowi kurtyny dla którego są przeznaczone. 

Elementy kurtyny

Poniższe elementy dostarczane są oddzielnie, lecz są 
niezbędne dla instalacji kurtyny:

• sterownik z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD 
(mogący sterować pracą do 10 kurtyn jednocześnie);

• Kabel sterowniczy niskonapięciowy Biddle, dostępny w 
różnych długościach;

• tylko dla modelu wolnowiszącego: zestaw paneli bocznych.

Akcesoria dodatkowe

Poniższe akcesoria dostępne są jako opcje:

• wyłącznik drzwiowy;

• zestaw do montażu ściennego, ‘Standardowy’ lub ‘Design’ 
(w wykonaniu specjalnym);

• pręty gwintowane;

• modul z filtrem o przedłużonej żywotności (w miejsce 
standardowych kratek wlotowych);

• przystawka modułu BMS (zamiast sterownika).

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -

M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW

pmax 1400 kPa Pheating -

Przykładowa tabliczka znamionowa
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1.4 Zalecenia bezpieczeństwa

1.4.1 Zalecenia bezpieczeństwa podczas pracy kurtyny

Ostrzeżenie:w Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory ssący 
i nawiewny kurtyny.

Ostrzeżenie:w Nigdy nie zasłaniać kratek zasysających i 
nawiewnych. 

Ostrzeżenie:w Należy pamiętać, że górne powierzchnie obudowy 
mogą się nagrzewać. 

1.4.2 Zalecenie bezpieczeństwa podczas instalacji, 
obsługi i serwisowania 

Niebezpieczeństwo:d Obudowę kurtyny może otworzyć jedynie 
wykwalifikowany personel techniczny.

Ostrzeżenie:w Przed otwarciem kurtyny należy: 

1. Wyłączyć kurtynę za pomocą sterownika

2. Zaczekać aż zatrzymają się wentylatory .

3. Poczekać, aby części nagrzane ostygły. 

Wymiennik ciepła lub elementy grzewcze mogą osiągnąć 
wysoką temperaturę. Ponadto, zanim wentylatory się 
zatrzymają, może upłynać trochę czasu. 

4. Wyłączyć zasilanie główne (wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć 
wyłącznik główny).

5. Dla kurtyn z nagrzewnicą wodną: odciąć dopływ czynnika 
grzewczego (jeżeli jest to możliwe).

Ostrzeżenie:w Brzegi i lamele wymiennika ciepła mogą być ostre.

ç

ê

ç
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1 .  . Instalacja

1.1 Zalecenia bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo:d Prace przy instalacji urządzenia mogą być 
przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowanych 
pracowników serwisu.

Ostrzeżenie:w Przed otwarciem urządzenia należy zastosować się 
do zaleceń bezpieczeństwa opisanych w rozdziale 
1.4.

1.2 Sprawdzenie poprawności dostawy

1. Przy dostawie należy sprawdzić, czy opakowanie oraz 
kurtyna nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. 
Powiadom natychmiast dostawcę jeżeli stwierdzisz 
uszkodzenie transportowe (w ciągu 3 dni od dostawy).

2. Sprawdź czy zostały dostarczone wszystkie zamówione 
elementy.

1.3 Ogólna procedura montażu

Procedura montażu

Biddle zaleca stosowanie się do poniższej procedury podczas 
instalowania kurtyny powietrznej komfortowej:

1. Przymocuj urządzenie (rozdział 1.4).

2. Dla kurtyn z nagrzewnicą wodną CA W i CA H:
podłącz urządzenie do instalacji wodnej (rozdział 1.5).

3. Przyłącz urządzenie do sieci elektrycznej (rozdział 1.6).

4. Zamontuj sterownik i inne (opcjonalne) elementy 
podłączenia sygnałów zewnetrznych (rozdział 1.7).

5. Dokończ prace montażowe (rozdział 1.8).
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6. Włącz urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdź 
poprawność jego funkcjonowania (rozdział 1.9).

7. Wprowadź następujące ustawienia na sterowniku, aby 
dopasować pracę kurtyny do systemu (rozdział 1):

- jeśli używane są zewnętrzne sterowniki: funkcje wejść i 
wyjść (funkcje nr 52, 60, 61 i ewentualnie 76 z poziomu 
instalatora, zobacz rozdział 1.5);

- jeśli zastosowano filtry o przedłużonej trwałości czas 
użytkowania filtra (funkcja 3 z poziomu instalatora, 
zobacz rozdział 1.3);

- inne funkcje z poziomu instalatora lub użytkownika (o 
ile jest to konieczne).

Instrukcje ogólne

Niektóre fragmenty tego rozdziału dotyczą jedynie 
określonych modeli. W miejscach, gdzie występuje taka 
sytuacja, jest to zasygnalizowane. Jeśli brak jest specjalnego 
zaznaczenia, opisy dotyczą wszystkich modeli.

Ważna informacja:n Upewnij się, że wykonałeś wszystkie czynności instalacyjne, 
które są konieczne dla danego typu urządzenia.

Sprawdź opis na tabliczce znamionowej. Przeczytaj rozdział 
1.3.3 jeśli nie jesteś pewien jaki jest model i typ 
instalowanego urządzenia.

Ważna informacja:n Podczas instalacji chroń urządzenie przed uszkodzeniem i 
zanieczyszczeniem kurzem i pyłem budowlanym. Jako 
osłony możesz używać np. opakowania.
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1.4 Montaż urządzenia

1.4.1 Umiejscowienie kurtyny

• Upewnij się, czy konstrukcja, do której kurtyna ma być 
zamontowana jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia. 
Masa jednostki jest określona na tabliczce znamionowej 
(zobacz rozdział 1.3.4). 

• Zwróć uwagę na następujące wymiary: 

- Kurtyna musi być co najmniej tak szeroka, jak szeroki 
jest otwór drzwi (wymiar b).

- Kurtynę należy zamontować maksymalnie blisko 
płaszczyzny drzwi.

- Maksymalna wysokość zawieszenia urządzenia (wymiar 
h, mierzony od podłogi do kratki wylotowej) zależy od 
typu jednostki i warunków. W razie wątpliwości 
skontaktuj się z przedstawicielem Biddle.

Ostrzeżenie:w Minimalna wysokość montażu (wymiar h) wynosi 
1.8 m.

Ostrzeżenie:w Górne części urządzenia mogą sie nagrzewać. 
Należy zostawić odstęp min. 25 mm między górną 
powierzchnią kurtyny i sufitem (wymiar x ).

1.4.2 Sposób montażu wieszaków

1. Wykonaj konstrukcję mocującą za pomocą prętów 
gwintowanych M8, zgodnie z wymiarami w Tabeli 1-1. 
Upewnij się, czy pręty gwintowane wiszą pionowo.

Ważna informacja:n Jednostki typu CA 250 są wyposażone w trzy wieszaki. Dla 
tego urządzenia należy zamontować sześć prętów 
gwintowanych. 

2. Wkręć nakrętki dociskowe 1 na końcówki prętów.

3. Załóż wieszaki 2 na pręty gwintowane i zabezpiecz 
mocowanie poprzez dokręcenie nakrętek 3.

4. Upewnij się, czy wieszaki wiszą poziomo, na jednakowej 
wysokości.

5. Zabezpiecz każdy wieszak, solidnie dokręcając nakrętki 
dociskowe. 1.

x

h

b

ç

1

2
3
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1.4.3 Zawieszanie i zabezpieczanie urządzenia

1. Wszystkie komponenty i opakowania należy zdjąć z palety, 
na której znajduje się urządzenie. Urządzenie należy 
zostawić na palecie.

2. Urządzenie jest przymocowane do palety dwoma 
zabezpieczeniami transportowymi 1. Wykręć wkręty 2, 
ale nie usuwaj zabezpieczeń transportowych.

3. Przechyl urządzenie na palecie i połóż je na niej tak, jak to 
pokazano na rysunku obok.

Tabela 1-1    Odległości montażowe

WYMIAR TYP ODLEGłOŚCI

a wszystkie 
modele

w zależności od 
potrzeb (min 25 mm)

b CA S 119 mm

CA M 119 mm

CA L 200 mm

CA XL 200 mm

c wszystkie 
modele

197 mm

d CA 100 500 mm

CA 150 1,000 mm

CA 200 1,500 mm

CA 250 (sześć 
prętów 
gwintowanych)

2 x 1,000 mm

a

b c d

2

2

1

1
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4. Podnieś paletę wraz z urządzeniem, które się na niej 
znajduje i zawieś urządzenie na wieszakach.

Uwaga:c W zależności od masy kurtyny (określonej na tabliczce 
znamionowej, zobacz rozdział 1.3.4), należy użyć 
podnośnika lub podnieść urządzenie ręcznie. Do tej 
czynności niezbędna jest obecność minimum 2 osób. 

Ważna informacja:n Zawsze używaj palety podczas podnoszenia kurtyny, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzenia.

5. Po zawieszeniu urządzenia na wieszakach, usuń paletę.

6. Usuń zabezpieczenia transportowe 1 z urządzenia.

7. Zabezpiecz kurtynę za pomocą blokad 3 na każdym 
wieszaku. 

Ostrzeżenie:w Kurtyna może spaść z wieszaków jeżeli nie zostaną 
one zabezpieczone. 

8. Upewnij się czy urządzenie jest solidnie zamontowane:

- Spróbuj wysunąć kurtynę z wieszaków.
- Potrząsaj kurtyną przez kilka sekund.

Ostrzeżenie:w Upewnij się, czy nie istnieje żadne ryzyko, że 
kurtyna może spaść z wieszaków

1.5 Podłączanie kurtyny do instalacji wodnej

Dotyczy wyłącznie modeli wyposażonych w 
nagrzewnicę wodną CA W i CA H

1.5.1 Dane szczegółowe

Uwaga:c Przewód zasilający i powrotny instalacji wodnej muszą być 
podłączone do odpowiednich króćców 1. Kierunki 
przepływu są oznaczone strzałkami na urządzeniu.

1

23

2

1
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• Dopuszczalne ciśnienie robocze wody grzewczej jest 
określone na tabliczce znamionowej (zobacz rozdział 
1.3.4). Ciśnienie robocze odnosi się do temperatury wody 
110 ºC.

Uwaga:c Sterowanie od strony wodnej (zawór) jest fabrycznie 
wbudowane. Podłączenie rurociągów ciepłej wody nie 
powinno zawierać zaworu regulacyjnego.

• Zawór regulacyjny zamknie się automatycznie jeśli kurtyna 
lub/i ogrzewanie jest wyłaczone.

Uwaga:c Biddle zaleca zastosowanie zaworu odcinającego na każdym 
rurociągu.

• Zawór odpowietrzający 2 nagrzewnicy znajduje się w 
lewej górnej części urządzenia.

1.5.2 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

Sterowanie elektroniczne zapewnia zintegrowane 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Zabezpieczenie jest 
dwustopniowe:

1. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego z kurtyny 
spadnie poniżej 5 ºC:

- sterownik wygeneruje tymczasowy komunikat błędu: E6 
(patrz rozdział 1.3);

- zawór regulacyjny całkowicie się otworzy;
- zostanie wygenerowany sygnał wyjściowy dla układu 

ciepła technologicznego (jeśli zostało tak ustawione, 
zobacz rozdział 1.5.6, sygnał 15).

2. Jeśli temperatura powietrza na wylocie z kurtyny spadnie 
poniżej 2 ºC:

- komunikat błędu E6 będzie wyświetlony na stałe;
- kurtyna powietrzna wyłączy się.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest automatycznie 
resetowane/zniesione jeśli temperatura powietrza na wylocie 
lub wlocie do kurtyny wzrośnie powyżej 8 ºC.
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Uwaga:c Zabezpiecznie przeciwzamrożeniowe zmniejsza ryzyko 
zamarznięcia nagrzewnicy, jednak nie gwarantuje 100 % 
ochrony.

Jeśli kurtyna jest instalowana w pomieszczeniu, w którym 
może wystąpić zamarzanie, należy przedsięwziąć 
następujące środki ostrożności:

- Zapewnij stały obieg wody (o odpowiedniej 
temperaturze) przez nagrzewnicę

- Jeśli kurtyna nie jest używana w okresie zimowym, 
zastosuj glikol do obiegu wodnego.

1.5.3 Podłączanie do instalacji wodnej

1. Podłącz urządzenie do instalacji wodnej.

2. Odpowietrz nagrzewnicę wodną.

3. Sprawdź czy nie występują przecieki na połączeniach.

1.6 Podłączenie do sieci elektrycznej

1.6.1 Podłączenie modeli z nagrzewnicą wodną.

1. Upewnij się, czy w odległości maksimum 1.5 m od lewej 
strony kurtyny znajduje się uziemione gniazdko ścienne.

Ostrzeżenie:w Gniazdko elektryczne powinno po montażu 
kurtyny pozostawać łatwo dostępne, aby umożliwić 
odłączenie kurtyny od zasilania elektrycznego przy 
prowadzeniu prac konserwacyjnych. 

Ostrzeżenie:w Kurtyna powietrzna musi być uziemiona.

1.6.2 Podłączenie modeli z nagrzewnicą elektryczną

Niebezpieczeństwo:d Prace przyłączeniowe mogą być prowadzone 
jedynie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia eletryczne.
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Informacje szczegółowe

• Podłącz kurtynę do sieci za pomocą przewodu 5-żyłowego 
(nie wchodzi w zakres dostawy). Maksymalne obciążenie 
elektryczne jest podane na tabliczce znamionowej (patrz 
rozdział 1.3.4).

• Elektryczny wyłącznik serwisowy (nie wchodzi w zakres 
dostawy) musi być umieszczony pomiędzy kurtyną, a siecią 
elektryczną. Wyłącznik ten musi:

- zapewniać odcięcie każdej z faz; 
- zapewniać minimalne rozwarcie styków na 3 mm;
- być umieszczony w odległości maksymalnie 4 m od 

lewej strony urządzenia.

Ostrzeżenie:w Kurtyna nie może być wyłączana przez przewód 
zasilający: urządzenie należy wyłączać za pomocą 
sterownika.

Ostrzeżenie:w Kurtyna powietrzna musi być uziemiona.

Ostrzeżenie:w Podłączanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Wykonanie podłączenia

Ostrzeżenie:w Upewnij się, czy zasilenie główne obwodu na 
którym pracujesz jest odłączone.

1. Zamontuj wyłącznik główny i podłącz go do sieci zasilającej 

2. Zdemontuj panel inspekcyjny:

- Odkręć śruby 1.
- Pociągnij panel nieznacznie do przodu i zdejmij go.

Uwaga:c Cały panel poluzuje się po pociągnięciu go do przodu: 
postępuj ostrożnie, aby nie go nie upuścić.

1 2 3 N

odstęp w wyłączniku 
serwisowym

R S T N

1
1 1 1
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3. W razie potrzeby dokręć dławik 2 do kurtyny. Dla modelu 
hybrydowego CA H miejsce dławika różni się od 
pokazanego na rysunku. 

4. Przeprowadź przewód elektryczny przez dławik.

5. Podłącz przewody do zacisków 3 zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

Ważna informacja:n Wnętrze  kurtyny może się różnić od pokazanego na 
rysunku.

6. Umieść panel inspekcyjny ponownie na urządzeniu i 
przymocuj go wkrętami.

7. Podłącz przewód zasilający do wyłącznika głównego.

Uwaga:c Jeszcze nie doprowadzaj napięcia do urządzenia, nie włączaj 
zasilania elektrycznego.

1.7 Instalacja sterownika i doprowadzenie sygnałów sterowania 
zewnętrznego

1.7.1 Szczegóły dotyczące sterownika

Montaż sterownika

• Możesz przymocować sterownik zarówno do ściany jak i 
do standardowej puszki montażowej.

2

3
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Okablowanie

Ważna informacja:n Aby uniknąć błędów montażowych, należy zwrócić uwagę 
na następujące elementy:

• Przewód sterujący pomiędzy sterownikiem, a (pierwszą) 
podłączaną jednostką nie może być dłuższy niż 50 m.

• Przewody sterujące należy układać z dala od pól 
elektromagnetycznych i źródeł zakłóceń /interferencji, 
takich jak przewody wysokiego napięcia i startery lamp 
jarzeniowych.

• Przewody należy prowadzić prosto z delikatnymi  łukami.

• Nie usuwaj zaślepek, jeśli nie jest to wskazane w instrukcji.

Ważna informacja:n Stosuj jedynie oryginalne przewody sterujące dostarczane 
przez Producenta. Standardowy kabel telefoniczny jest 
niekompatybily.

Sterowanie kilku kurtyn za pomocą jednego 
sterownika

• Jeden sterownik może sterować pracą maksymalnie 10 
kurtyn. W tym celu należy połączyć je ze sobą przewodami 
sterowniczymi.

• Jedynie kurtyny, które mają to samo oznaczenie kodowe 
urządzenia (zobacz “kod” na tabliczce znamionowej, 
rozdział 1.3.4) mogą być obsługiwane jednocześnie ze 
wspólnego sterownika.

• Łączna długość przewodu sterującego między kurtynami 
zestawu nie powinna przekraczać 100 m.

1.7.2 Sterowanie zewnętrzne

Gniazdo wejściowe sterownika

Sterownik jest wyposażony w jedno gniazdo sygnału 
wejściowego. Sygnał ten może pochodzić np. od zegara lub 
wyłącznika drzwiowego.

Gniazdo wejściowe kurtyny

Kurtyna jest wyposażona w jedno gniazdo sygnału 
wejściowego. Sygnał ten może pochodzić np. od zegara, 

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -

M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW

pmax 1400 kPa Pheating -

kod
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wyłącznika drzwiowego, termostatu lub Systemu Zarządzania 
Budynkiem (BMS).

Uwaga:c Powyższe gniazda sygnałów są przeznaczone dla 
elementów sterujących ze stykami beznapięciowymi i nie 
mogą być obciążane.

Gniazdo sygnałów wyjściowych na kurtynie

Kurtyna wyposażona jest w dwa gniazda wyjściowe. Mogą być 
one przeznaczone do wyprowadzenia sygnału na zewnątrz np. 
do kontroli pracy kotła grzewczego lub sygnalizacji stanu pracy 
do BMS.

Uwaga:c Gniazda wyjściowe są beznapięciowe (przekaźniki). 
Maksymalne obciążenie wynosi 24 V / 1 A.

Opcje i fukcjonowanie kurtyny

Funkcjonowanie urządzenia zależy od sygnałów wejściowych i 
wyjściowych, jak również od ustawień sterownika. Jest to 
szerzej opisane w rozdziale 1.5.

1.7.3 Montaż i podłączenie sterownika

1. Ułóż przewód sterujący.

2. Jeśli wykorzystywane jest gniazdo sygnału wejściowego 
sterownika: ułóż niezbędne przewody. Przekrój przewodu 
nie powinien przekraczać 0,75 mm2.

3. Otwórz obudowę sterownika 1.

4. Przeciągnij przewód sterowniczy oraz (jeśli występuje) 
przewód do sygnału zewnętrznego przez tylną ściankę 
sterownika. 

5. Przykręć tylną ściankę sterownika do ściany lub puszki 
montażowej.

6. Przeciągnij przewody przez zaciski.

- Zacisk w górnym lewym rogu 2 przeznaczony jest do 
kabla sterującego, a zacisk w górnym prawym rogu 3 
przeznaczony jest do przewodu sygnału zewnętrznego.

- Kabel sterowniczy musi mieć zapas przy zaciskach 
około 9 cm.

1

2

3

5 4
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7. Włącz wtyczkę do gniazda na płycie drukowanej 
sterownika 4.

8. Jeśli występują przewody od sterowania zewnętrznego, 
należy je również podłączyć do płytki 5.

9. Umieść przednią część sterownika na jego tylniej ściance.

1.7.4 Podłączanie sterownika do kurtyny

Gniazda sterujące 1 i 2 znajdują się na listwie łączeniowej w 
górnej części kurtyny. Są one identyczne, jedno z nich 
wyposażone jest w zaślepkę.

1. Podłącz kabel sterujący do wolnego gniazda 1 lub 2.

Ważna informacja:n Nie wyjmuj zaślepki z drugiego gniazda, gdyż może to 
powodować usterki. 

Ważna informacja:n Zostaw zapas około 30 cm długości przewodu: zapas ten 
umożliwia wyjęcie elementów elektronicznych podczas 
prac serwisowych.

Sterowanie kilku kurtyn za pomocą jednego 
sterownika

1. Z każdej kurtyny, która ma być wspólnie sterowana, należy 
usunąć zaślepkę gniazda 1 lub 2.

2. Połącz jednostki kablami między sobą: podłącz kable 
sterujące do 1 i 2.

Ważna informacja:n Nie wyjmuj zaślepki z zaślepionego gniazda w ostatnim 
urządzeniu, gdyż może to powodować usterki.

1
2

3
4
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1.7.5 Podłączanie zewnętrznych elementów 
sterujących do kurtyny (opcjonalnie)

Gniazda przyłączeniowe znajdują się na listwie łączeniowej w 
górnej części kurtyny. Odpowiednie wtyczki są umieszczone w 
gniazdach.

• Podłącz kabel sygnału wyjściowego do gniazda 3.

• Podłącz kabel sygnału wejściowego do gniazda 4.

Ważna informacja:n Zostaw zapas około 30 cm długości przewodu: zapas ten 
umożliwia wyjęcie elementów elektronicznych podczas 
prac serwisowych.

1.8 Końcowe prace montażowe

1.8.1 Końcowe prace montażowe dla modeli kurtyn do 
wolnego zawieszenia

Montaż paneli bocznych

1. Zamocuj panele boczne z obu stron kurtyny:

- Zawieś panele boczne 1 na odpowiednich otworach w 
ściankach bocznych 2.

- Naciśnij panele w dół, aż do zatrzaśnięcia się zamków.

W przypadku montażu kilku kurtyn obok siebie, zamontuj 
panele boczne na krańcowych ściankach bocznych zestawu.

Montaż kratek wlotowych

2. Zamocuj kratki wlotowe do kurtyny:

- Zawieś kratki wlotowe na górnej części urządznenia.
- Na tylnej ściance każdej z kratek znajduje się specjalny 

zaczep. Należy zatrzasnąć zaczep w otworze 
prostokątnym na kurtynie 3.

1.8.2 Końcowe prace montażowe dla kurtyn do 
zabudowy

Informacja ogólna

Ważna informacja:n Upewnij się, czy umiejscowienie kurtyny umożliwia jej 
serwisowanie i naprawy np. poprzez luk inspekcyjny.

3
4

1

2

3
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Dopasowanie sekcji nawiewnej

Jeśli kilka kurtyn jest łączonych ze sobą szeregowo należy 
dopasować ich sekcje nawiewne.

1. Zdemontuj ściankę boczną kanału nawiewnego z 
kołnierzem 1.

2. Zamontuj z powrotem ściankę boczną kanału nawiewnego 
bez kołnierza 2.

Montaż sekcji nawiewnej

3. Wykonaj otwór w suficie o wymiarach odpowiednich do 
zamontowanej sekcji nawiewnej (wymiary według Tabeli 
1-2).

4. Wzdłuż krawędzi otworu nawiewnego kurtyny przykręć za 
pomocą wkrętów do metalu dwie listwy boczne 3.

5. Wsuń kanał nawiewny 4 do wnętrzna otworu 
nawiewnego tak, by osiągnąć odpowiednią wysokość 
kanału.

6. Połącz kanał nawiewny i listwy boczne 3 wkrętami do 
metalu.

1

2

3

4

Tabela 1-2    Wymiary otworów do zamontowania sekcji 
nawiewnej

WIELKOŚĆ TYP WYMIAR OTWORU

a CA S-R 102 mm

CA M-R 102 mm

CA L-R 133.5 mm

CA XL-R 133.5 mm

b CA 100-R 1,008 mm

CA 150-R 1,508 mm

CA 200-R 2,008 mm

CA 250-R 2,508 mm

b
a
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Montaż skrzynki przyłącznej od strony ssącej

Ważna informacja:n Dla modeli CA 200 i CA 250, dostarczane są dwie skrzynki 
przyłączne i dwie ramy.

1. Zamocuj skrzynkę przyłączną do urządzenia:

- Zawieś skrzynkę przyłączną na górnej części kurtyny. 
- Przykręć skrzynkę przyłączną do części dolnej.

Ważna informacja:n Skrzynka przyłączna może być już zamontowana na 
dostarczanym urządzeniu.

Montaż kraty wlotowej sekcji ssącej

2. Wykonaj otwór w suficie podwieszanym, do zamontowania 
sekcji wlotowej (patrz Tabela 1-3).

3. Wyjmij kratkę wlotową z jej ramy:

- Wciśnij dwie zapinki 1 w kierunku “do siebie” i odchyl 
kratkę.

- Wciśnij dwie zapinki 2 w kierunku “do siebie” i 
wyciągnij całkowicie kratkę.

Tabela 1-3    Wymiary otworów dla kraty wlotowej

WIELKOŚĆ TYP WYMIARY

a CA S-R 268 mm

CA M-R 268 mm

CA L-R 368 mm

CA XL-R 368 mm

b CA 100-R 1,008 mm

CA 150-R 1,508 mm

CA 200-R 2,008 mm

CA 250-R 2,508 mm

b
a

1

1

2

2
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4. Zamontuj skrzynkę wlotową kratki do ramy kratki 
wlotowej. 

5. Zamontuj kratkę z powrotem w ramie.

Ważna informacja:n Skrzynka wlotowa kratki może być już zamontowana w 
momencie dostawy.

6. Zamocuj do ramy listwy boczne. 

7. Zawieś kratkę wlotową. Użyj do tego dostarczonych 
zawiesi lub czterech prętów gwintowanych M6.

Połączenie kurtyny z kratą wlotową

8. Połącz skrzynkę ssącą kurtyny ze skrzynką kraty zasysającej 
za pomocą kanałów elastycznych. Użyj zacisków do 
zamocowania kanałów.

1.8.3 Końcowe prace montażowe dla kurtyn 
kasetonowych

Ważna informacja:n Dla modeli CA 200 i CA 250, elementy sekcji zasysającej 
dostarczane są w dwóch częściach.

Montaż skrzynki wlotowej

1. Zamontuj skrzynkę wlotową do kurtyny:

- Zawieś skrzynkę wlotową na górnej części urządzenia.
- Przykręć kołnierz 1 skrzynki wlotowej do kurtyny.

2. Zamocuj elementy narożne 2 skrzynki wlotowej do sufitu. 
W tym celu wykorzystaj dostarczone zawiesia lub dwa 
pręty gwintowane M6.

Tabela 1-4    Średnice przewodów elastycznych

TYP ŚREDNICE PRZEWODÓW

CA S-R 160 mm

CA M-R 160 mm

CA L-R 250 mm

CA XL-R 250 mm

1

2

2
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Ostrzeżenie:w Jeśli skrzynka wlotowa nie zostanie zamocowana do 
sufitu, kurtyna może się przechylić i wysunąć z 
wieszaków.

Montaż kratki wlotowej

3. Wyjmij kratkę wlotową z jej ramy:

- Wciśnij dwie zapinki 1 w kierunku “do siebie” i odchyl 
kratę.

- Wciśnij dwie zapinki 2 w kierunku “do siebie” i wyjmij 
kratkę.

4. Przykręć ramę do skrzynki wlotowej.

5. Ponownie zamontuj kratę w ramie.

Zakończenie prac

6. Zamocuj listwy boczne wokół urządzenia

1

1

2

2
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7. Wykonaj otwory w suficie podwieszanym zgodnie z 
wymiarami w Tabeli 1-5. 

1.9 Włączenie kurtyny i kontrola poprawności pracy

Dla wszystkich modeli

1. Sprawdź następujące połączenia:

- zasilanie;
- kable sterujące pomiędzy sterownikiem a urządzeniem 

(lub urządzeniami);
- zewnętrzne elementy sterujące (jeśli zostały 

zastosowane).

2. Włącz zasilanie elektryczne i/lub podłącz wszystkie 
połączone kurtyny.

Przy pierwszym włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi 
się na krótko cyfra informująca o liczbie podłączonych 
jednostek (na rysunku obok: 2).

3. Wciśnij dwukrotnie przycisk  na sterowniku.

Jeśli kurtyna działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawią się 
informacje, jak na rysunku obok lub zaświeci się dioda 
LED:

Jeśli sterownik nie działa, lub wyświetla się napis  
i/lub komunikat o błędzie (E lub F oraz numer błędu), 
zobacz rozdział 1 ’Usterki i ich usuwanie’.

4. Włącz kurtynę powietrzną za pomocą sterownika. (patrz 
rozdział 1.1).

Tabela 1-5    Wymiary otworu pod urządzenie

WIELKOŚĆ TYP WYMIARY

a CA S-C 829 mm

CA M-C 829 mm

CA L-C 1,113 mm

CA XL-C 1,113 mm

b CA 100-C 1,008 mm

CA 150-C 1,508 mm

CA 200-C 2,008 mm

CA 250-C 2,508 mm

b
a

LED
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Modele wyposażone w nagrzewnicę wodną

Sprawdź poprawność podłączeń rurociągów zasilającego i 
powrotnego do nagrzewnicy:

1. Upewnij się czy działa system grzewczy.

2. Upewnij się czy na sterowniku uruchomiona jest funkcja 
grzania (patrz rozdział 1.3).

3. Sprawdź, czy strumień powietrza nawiewany z kurtyny 
nagrzewa się. Może to zająć kilka minut.

4. Odpowietrz nagrzewnicę wodną, jeśli jest to konieczne.

Modele wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

5. Upewnij się, czy na sterowniku uruchomiona jest funkcja 
grzania (zobacz rozdział 1.3).

6. Sprawdź, czy strumień powietrza nawiewany z kurtyny 
nagrzewa się.
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1.  .  Obsługa

Ten rozdział opisuje funkcje kurtyny, których znajomość 
potrzebna jest przy codziennej eksploatacji kurtyny.

Wszystkie funkcje kurtyny mogą być obsługiwane za pomocą 
sterownika. Sterownik umożliwia:

• włączanie i wyłączanie kurtyny;

• regulację mocy kurtyny

• włączanie lub wyłączanie funkcji grzania.

Kilka urządzeń obsługiwanych jednym sterownikiem

Jeśli kilka urządzeń jest obsługiwanych za pomocą jednego 
sterownika, ustawienia będą takie same dla wszystkich kurtyn.

1.1 Włączanie i wyłączanie

1.1.1 Włączanie i wyłączanie kurtyny

Kurtyna może być włączana ręcznie. Niezależnie od tego, 
urządzenie może być sterowane sygnałem z zewnątrz (patrz 
rozdział 1.4.2).

• Wciśnij krótko przycisk  aby włączyć lub wyłączyć 
kurtynę. 

Jeśli kurtyna jest wyłączona , na sterowniku pali się dioda LED.

1.1.2 Tryb pauzy

W trybie pauzy kurtyna nie reaguje na sygnały sterowania z 
zewnątrz. W tym trybie aktywne jest zabezpieczenie przed 
zamarzaniem. 

• Wciśnij przez 3 sekundy przycisk  aby przełączyć 
kurtynę w tryb pauzy. 

• Naciśnij krótko przycisk  aby wyłączyć tryb pauzy.

Jeśli kurtyna znajduje się w trybie pauzy, pali się dioda LED na 
sterowniku, a wyświetlacz nie wyświetla żadnych informacji.

dioda 
LED
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1.2 Ustalenie poziomu wydajności kurtyny

1.2.1 Informacje szczegółowe

W zależności od ustawień (zobacz rozdział 1.2.3, funkcja nr 1), 
kurtyna powietrzna może pracować z automatyczną regulacją 
temperatury albo ze stałą temperaturą nawiewu.

Automatyczna regulacja temperatury

Użytkownik może wybrać 6 poziomów wydajności kurtyny. 
Każdy poziom jest wynikiem kombinacji optymalnej ilości 
strumienia powietrza nawiewanego i jego temperatury. 
Możliwe są następujące kombinacje:

Stała temperatura nawiewanego powietrza

Jeśli ustawiono stałą temperaturę nawiewu, na wyświetlaczu 
widoczny będzie symbol .

Możesz wybrać jedną z czterech wydajności strumienia 
powietrza.

1.2.2 Regulacja poziomu wydajności kurtyny 
powietrznej

• Wciśnij przycisk  aby zwiększyć poziom wydajności 
kurtyny powietrznej o jeden stopień. 

• Wciśnij przycisk  aby zmniejszyć poziom wydajności 
kurtyny o jeden stopień. 

Duże cyfry oznaczają temperaturę powietrza w 
pomieszczeniu. Wyświetlanie temperatury powietrza w 
pomieszczeniu na wyświetlaczu można wyłączyć (patrz rozdział 
1.3.3, funkcja nr 69). 

Tabela 1-1   Możliwe opcje poziomu wydajności kurtyny

POZIOM 
WYDAJNOŚCI

TEMPERATURA 
NAWIEWU

WYDAJNOŚĆ 
STRUMIENIA 
POWIETRZA

1 30°C 1

2 35°C 1

3 35°C 2

4 35°C 3

5 35°C 4

6 40°C 4

wydajność strumienia 
powietrza

temperatura w pomieszczeniu

temperatura powietrza
nawiewanego
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Małe cyfry oznaczają temperaturę powietrza nawiewanego.

Kreski wskazują aktualną wydajność strumienia powietrza.

1.2.3 Zalecany poziom wydajności kurtyny

Aby uzyskać maksymalne oddzielenie mas powietrza/klimatów 
przy minimalnym zużyciu energii, Biddle zaleca wybór 
najniższego poziomu wydajności kurtyny, przy którym nie 
występują przeciągi. 

1.3 Włączanie i wyłączanie funkcji grzania

Aby uzyskać separację klimatów bez podgrzewania powietrza 
można wyłączyć funkcję grzania (na przykład jeśli powietrze 
wewnątrz pomieszczenia jest schładzane i jest chłodniejsze niż 
powietrze zewnętrzne).

• Wciśnij przycisk  aby włączyć lub wyłączyć funkcję 
grzania. Funkcja ta działa niezależnie od ustawionego 
poziomu mocy grzewczej kurtyny.

Jeśli funkcja grzania jest wyłączona, symbol  oraz cyfry 
określające temperaturę powietrza nawiewanego znikną z 
wyświetlacza. 

1.4 Symbole na wyświetlaczu sterownika

1.4.1 Wskaźnik zanieczyszczenia filtrów

Liczba ‘wypełnionych ząbków’ oznacza stopień zabrudzenia 
filtrów: im więcej czarnych ‘ząbków’ się pojawia, tym bardziej 
brudny jest fitr. 

Jeśli pojawi sie komunikat  oznacza to, że upłynął 
dopuszczalny czas eksploatacji filtra: należy go wyczyścić lub 
wymienić (zobacz rozdział 1.1).

Wyświetlanie stopnia zanieczyszczenia filtra jest sygnalizowane 
po uprzednim zaprogramowaniu tej funkcji na wyższym 
poziomie dostępu (kierownika) - (patrz rozdział 1.2.3).

widok wyświetlacza przy wyłączonej
funkcji grzania
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1.4.2 Sterowanie sygnałem zewnętrznym

Symbol  na wyświetlaczu oznacza, że kurtyna jest załączana 
(właczana/wyłączana) poprzez sygnał sterowania zewnętrznego 
do sterownika. W tym przypadku przycisk  nie działa. 

Symbol  oznacza, że aktywne jest wejście sterowania 
kurtyną sygnałem zewnętrznym.

Funkcjonowanie urządzenia zależy od ustawień sterowania 
zewnętrznego (zobacz rozdział 1.5.3). Pewne funkcje mogą nie 
działać lub działać jedynie w ograniczonym zakresie.

Jeśli ustawienia kurtny są zmienione przez sterowanie 
zewnętrzne, na wyświetlaczu pojawią się ustawienia aktualne.

1.4.3 Sygnały błędów

Komunikat  oznacza wystąpienie bůędu/usterki. 
Jednocześnie pojawia się kod błędu. 

Ostrzeżenie:w Niektóre błędy mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub niebezpieczeństwo dla użytkownika 
- jeśli zostaną zlekceważone. Jeśli pojawi się 
komunikat  natychmiast powiadom serwis 
lub zajrzyj do rozdziału 1.4.

Ważna informacja:n Kod błędu zniknie po naciśnięciu dowolnego klawisza.
Symbol  będzie jednak widoczny, aż do momentu 
usunięcia usterki.

Jeśli wyświetlany jest kod błędu ale bez symbolu , 
oznacza to, że usterka pojawiła się podczas nieobecności 
użytkownika i następnie znikła. Jeśli symbol błędu nie pojawi 
się ponownie, nie musisz podejmować żadnego działania.

kod błędu
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1.  .  Ustawienia

1.1 Informacje ogólne

1.1.1 Poziomy obsługi

Sterownik posiada trzy poziomy obsługi:

1. poziom użytkownika: jest to poziom, na którym kurtyna 
pracuje podczas normalnej eksploatacji. Na tym poziomie 
znajdują się funkcje potrzebne do codziennego 
użytkowania kurtyny.

2. Wyższy poziom obsługi poziom kierownika : umożliwia 
dostęp do ustawień, do których dostęp w codziennej 
eksploatacji nie jest konieczny.

3. Na poziomie instalatora można dokonać ustawień 
dopasowujących działanie kurtyny do warunków 
pomieszczenia. Ten poziom używany jest zazwyczaj 
podczas montażu, prac konserwacyjnych i serwisowych. 

Ten rozdział dotyczy funkcji poziomu obsługi kierownika oraz 
instalatora. Funkcje zawarte w poziomie użytkownika opisane 
są w rozdziale 1 ’Obsługa’.

Kilka urządzeń sterowanych z jednego sterownika

Jeśli kilka urządzeń jest podłączonych do jednego sterownika, 
wówczas jego ustawienia odnoszą się do wszystkich 
przyłączonych urządzeń.

1.2 Wyższy poziom obsługi - kierownika

1.2.1 Wymagane ustawienia

Jeśli zastosowano filtry o przedłużonej trwałości

Czas użytkowania filtra musi być ustawiony na wartość 
maksymalną (funkcja nr 3).
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W pozostałych przypadkach

Ustawienia na poziomie kierownika są opcjonalne. W 
większości przypadków ustawienia standardowe są 
wystarczające.

1.2.2 Zmiana ustawień na poziomie obsługi kierownika

Przełączanie z poziomu użytkownika na poziom 
obsługi kierownika

• Wciśnij przycisk  na trzy sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się tekst . Sterownik 
przeszedł do poziomu obsługi kierownika.

Wybór funkcji

Większe cyfry na wyświetlaczu oznaczają numer funkcji.

• Wciśnij  aby przejść do kolejnej funkcji.

• Wciśni j  aby przejść do poprzedniej funkcji.

Zmiana wartości

Mniejsze cyfry oznaczają dotychczasową wartość danej funkcji.

• Wciśnij  lub  aby zmienić wartość funkcji.

• Wciśnij jednocześnie i  aby zaprogramować 
wartość domyślną.

Powrót do poziomu użytkownika

• Wciśnij przycisk  na trzy sekundy aby powrócić do 
poziomu użytkownika i zapisać zmiany.

• Wciśnij przycisk  aby powrócić do poziomu 
użytkownika bez zapisywania zmian.

Jeśli przez dwie minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, 
sterownik powróci automatycznie do poziomu użytkownika 
bez zapisywania zmian.

funkcja

wartość
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1.2.3 Funkcje na poziomie obsługi kierownika

NR FUNKCJA OPCJE
TWOJE 
USTAWIENIA

1 Automatyczna regulacja temperatury 
lub stała temperautra powietrza 
wypływającego z kurtyny

Zobacz też rozdział 1.2.

AU = automatyczna regulacja 
temperatury (wartość domyślna) 

30, 35 lub 40 °C = stała temperatura 
nawiewu

HI = maksymalna temperatura 
powietrza nawiewanego
Dla kurtyn z nagrzewnicą wodną 
wartość maksymalna to 55 °C, dla 
nagrzewnic elektrycznych 50 °C.

2 Odczyt lub wyzerowanie licznika 
tygodni pracy kurtyny (filtra)

Użyj tej funkcji podczas wymiany lub 
czyszczenia filtra, zobacz rozdział 1.1.

Stan zabrudzenia filtra jest wyrażony w 
tygodniach pracy.

Wyzerowanie licznika po wymianie lub 
czyszczeniu filtra:
• wciśnij jednocześnie  i  
Natychmiast powrócisz do poziomu 
użytkownika.

X

3 Maksymalny czas użycia filtra
(okres czasu, po upływie którego filtr 
należy wymienić/oczyścić)

Zobacz również rozdział 1.1.

Wartość do ustawienia pomiędzy 1 a 52 
tygodnie.
(ustawienie domyślne = 26 tygodni)

4 Włączanie i wyłączanie funkcji 
rejestrowania i wyświetlania alarmu 
zanieczyszczenia filtra

Zobacz również rozdział 1.4.1.

0 = wyłączanie rejestrowania i 
wyświetlania

1 = włączanie rejestrowania i 
wyświetlania (wartość domyślna)

5 Ustawianie wartości temperatury w 
pomieszczeniu

Zobacz również 1.4.

Wartości do ustawienia pomiędzy 15 
a 30 °C
(ustawienia domyślne = 25 ºC)

9 Korekta odczytu temperatury 
powietrza w pomieszczeniu

Użyj tej funkcji, jeśli wyświetlana 
temperatura pomieszczenia różni się 
od temperatury rzeczywistej, z 
powodu np. niekorzystnego 
usytuowania sterownika.

Wartość do ustawienia pomiędzy -3 a 
+3 °C
(wartość domyślna = 0 ºC (bez 
korekty))
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1.3 Poziom instalatora

1.3.1 Wymagane ustawienia

Jeśli zastosowane jest sterowanie zewnętrzne

Ustawienia sterowania zewnętrznego (funkcje nr 60 i 61) 
należy przeprowadzić podczas montażu (zobacz rozdział 1.5).

W pozostałych przypadkach

Ustawienia na poziomie instalatora są opcjonalne. W 
większości przypadków ustawienia standardowe są 
wystarczające.

1.3.2 Zmiana ustawień na poziomie instalatora

Przełączanie z poziomu użytkownika na poziom 
instalatora

• Wciśnij jednocześnie przycisk  i  przez trzy 
sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się tekst . Sterownik 
przeszedł do poziomu instalatora.

10 Odczyt i kasowanie bieżących kodów 
błędów

Zobacz również rozdział 1.3.

Przeglądanie i odczyt listy błedów:
• Wciśnij  lub  

Kasowanie kodów błędów:
• wciśnij jednocześnie  i 
Natychmiast powrócisz do poziomu 
użytkownika.

X

11 Ustawienia domyślne na wyższym 
poziomie obsługi - kierownika

dF = wszystkie funkcje mają wartości 
standardowe

-- = część funkcji ma zmienioną wartość

Aby ustawić wszystkie funkcje na wartości 
standardowe: 
• wciśnij jednocześnie  i  . 
• wciśnij  na trzy sekundy 
Nie dotyczy to funkcji nr 2 i 10.

X

NR FUNKCJA OPCJE
TWOJE 
USTAWIENIA
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Działania na poziomie instalatora

Wybór funkcji, zmiana wartości oraz powrót do poziomu 
użytkownika przebiega w ten sam sposób jak miało to miejsce 
w wypadku poziomu obsługi kierownika (zobacz Rozdział 
1.2.2).

1.3.3 Funkcje na poziomie obsługi instalatora

NR FUNKCJA OPCJE
TWOJE 
USTAWIENIA

51 Wybór czujnika pomiaru temperatury 
w pomieszczeniu

Zobacz również rozdział 1.4.

0 = bez sterowania
1 = sterowanie według czujnika na 

wlocie powietrza do kurtyny 
(wartość domyślna)

2 = sterowanie bazuje na temperaturze 
odczytywanej na sterowniku

52 Działanie sygnału wejściowego 
sterowania zewnętrznego sterownika

Zobacz rozdział 1.5.3.

58 Poziom instalacyjny 

Ta funkcja dla kurtyn typu CAS ma 
określone stałe wartości .

0 = poziom A dla warunków 
korzystnych
(niższa prędkość nawiewu 
powietrza i poziom hałasu)

1 = poziom B dla warunków 
standardowych
(wartość domyślna)

60 Działanie sygnału wejściowego 
sterowania zewnętrznego kurtyny

Zobacz rozdział 1.5.4.

61 Działanie sygnału wyjściowe 
sterowania zewnętrznego sterownika

Zobacz rozdział 1.5.6.

62 Bez funkcji X

63 Bez funkcji X

64 Bez funkcji X

65 Współczynniki PID do sterowania 
temperaturą w oparciu o urządzenie.

Nie zmieniaj tych ustawień bez zgody i 
instrukcji firmy Biddle.66

67

69 Odczyt temperatury pomieszczenia na 
wyświetlaczu

Zobacz również rozdział 1.4.

0 = bez odczytu
1 = odczyt (wartość domyślna)

70 Wersja oprogramowania sterownika Wyświetlany jest numer wersji.
(bez opcji)
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71 Resetowanie sterownika

Użyj tej funkcji: 
• aby zaradzić komunikatom 

błędów E1 lub E2 (zobacz 
rozdział 1.4);

• po wymianie sterującej płytki 
drukowanej PCB (zobacz rozdział 
1.7);

• po usunięciu lub wymianie 
przyłączonych kolejnych kurtyn.

dF = wszystkie funkcje mają wartości 
domyślne

-- = niektóre funkcje mają ustawieniach 
inne niż domyślne

Aby zresetować: 
• Wciśnij jednocześnie  i .
Natychmiast powrócisz automatycznie 
do poziomu użytkownika.
Spowoduje to powrót wszystkich 
ustawień do ustawień domyślnych na 
poziomie instalatora. Zanotuj 
wcześniej wszystkie własne 
ustawienia.

X

72 Włączanie/wyłączanie wyświetlania 
komunikatu o przegrzaniu/
niedogrzaniu

0 = nie wyświetlaj komunikatów 
błędów F2 i F3

1 = wyświetlaj komunikaty F2 i F3 
(ustawienie domyślne)

74 Odczyt i wyświetlanie temperatury 
powietrza nawiewanego

0 = wyświetlanie zadanej temperatury 
powietrza nawiewanego

1 = wyświetlanie aktualnej temperatury 
powietrza nawiewanego (wartość 
domyślna).
Symbol - pojawia się na 
wyświetlaczu w wypadku, gdy 
temperatura powietrza 
nawiewanego różni się od wartości 
zadanej.

76 Opóźnienie reakcji na zewnętrznie 
sygnały sterujące

Zobacz rozdział 1.5.2.

Możliwe ustawienia w zakresie 0 - 99 
minut
(wartość domyślna = 0 (bez 
opóźnienia))

91
92
93
94 
95

Odczyt ostatnich pięciu komunikatów 
błędów

91 = najstarszy komunikat
95 = najnowszy komunikat

Zobacz również rozdział 1.3.1.

A = kod 
błędu
B = czas 

który 
upłynął 
od wystąpienia błędu (01 23 = 123 
godziny)

A i B są wyświetlane naprzemiennie.

X

98 Resetowanie sterownika Analogicznie do funkcji 71 X

NR FUNKCJA OPCJE
TWOJE 
USTAWIENIA

A B
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1.4 Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Funkcjonowanie

Sterowanie temperaturą powietrza w pomieszczneiu pozwala 
na uniknięcie przegrzania pomieszczenia, spowodowanego 
pracą kurtyny. 

Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy określoną 
wartość (wartość zadaną), temperatura powietrza 
nawiewanego zostanie zmniejszona do temperatury 
zredukowanej.

Ustawianie wartości zadanej odbywa się przy użyciu funkcji nr 
5 na poziomie obsługi kierownika (zobacz rozdział 1.2.3).

Przez temperaturę zredukowaną należy rozumieć średnią 
arytmetyczną z wartości zadanej oraz wartości temperatury 
powietrza nawiewanego, ustawionej przez użytkownika 
(zobacz rozdział 1.2 ’Ustalenie poziomu wydajności kurtyny’).

Opcje

Funkcja nr 51 na poziomie instalatora (zobacz rozdział 1.3.3) 
pozwala na na regulację temperatury powietrza w 
pomieszczeniu zarówno w oparciu o temperaturę powietrza 
zasysanego przez kurtynę, lub też temperaturę powietrza w 
pobliżu sterownika. 

Jest to również temperatura, która jest wyświetlana na 
wyświetlaczu sterownika jako temperatura w pomieszczeniu. 
Funkcja nr 69 na poziomie instalatora pozwala na wyłączenie 
wyświetlania tej temperatury.

Na wyświetlaczu pojawia się standardowo aktualna 
temperatura powietrza nawiewanego. Symbol -pojawia się 
na wyświetlaczu, jeśli tempratura powietrza nawiewanego 
różni się od wartości temperatury ustawionej. Aby to zmienić, 
należy wyłączyć to ustawienie w funkcji nr 74 na poziomie 
instalatora.

1.5 Sterowanie zewnetrzne

1.5.1 Informacje ogólne

Kurtyna powietrzna komfortowa oferuje następujące wejścia i 
wyjścia dla sygnałów sterowania zewnętrznego:

temperatura w pomieszczeniu

temperatura powietrza
nawiewanego
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- jedno gniazdo wejściowe sterownika;
- jedno gniazdo wejściowe kurtyny;
- dwa gniazda wyjściowe kurtyny.

Możesz spisać ustawienia dotyczące sterowania zewnętrznego 
na tylniej ściance obudowy sterownika.

1.5.2 Szczegóły dotyczące funkcji wejściowych

Funkcjonowanie i opcje

Funcjonowanie wejść sterownika jest uzależnione od ustawień 
funkcji nr 52 na poziomie instalatora. Zajrzyj do tabeli w 
rozdziale 1.5.3.

Funkcjonowanie wejść kurtyny jest uzależnione od ustawień 
funkcji nr 60 na poziomie instalatora. Zajrzyj do tabeli w 
rozdziale 1.5.4.

Ingerencja na poziomie użytkownika

Zasadniczo, nie jest możliwe wpływanie na działanie sygnałów 
wejściowych na poziomie użytkownika. Nie dotyczy to jedynie 
wartości 0 w funkcji nr 52 oraz wartości 71 w funkcji nr 60 
(zobacz opis tych funkcji). 

Można jednak w dowolnej chwili przełączyć urządzenie w tryb 
pauzy (zobacz rozdział 1.1.2): urządzenie nie będzie wówczas 
regagowało na sygnały wejściowe. Nie dotyczy to wartości 1 w 
funkcji 52 (zobacz opis tych funkcji).

Opóźnienie zadziałania

Opóźniając sygnał można uzyskaż efekt zadziałania urządzenia 
dopiero po określonym czasie (opóźnienie reakcji). Wartość 
opóźnienia ustawiana jest przy użyciu funkcji nr 76 na 
poziomie instalatora (zobacz rozdział 1.3.2).

Opóźnienie zadziałania odnosi sie jedynie do gniazda 
wejściowego kurtyny.

Kilka urządzeń sterowanych za pomocą jednego 
sterownika

Sygnał wejściowy na urządzenie ma efekt globalny: jeden sygnał 
do jednego urządzenia powoduje taki sam efekt we wszystkich 
urządzeniach podłączonych do wspólnego sterownika. Nie 
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dotyczy to wartości 1 i 51 w funkcji nr 60 (zobacz opis 
funkcji).

Sygnał wejściowy na sterownik ma zawsze efekt globalny.

1.5.3 Opcje i ustawienia wejścia sterownika

1.5.4 Ustawienia i opcje wejścia kurtyny

OPCJE
FUNKCJA NR 52 REAKCJA STEROWNIKA NA SYGNAł WEJŚCIOWY

NORMALNIE 
OTWARTY

NORMALNIE 
ZAMKNIĘTY

WEJŚCIE 
WEJŚCIE NIE WZBUDZONE

WEJŚCIE
WEJSCIE WZBUDZONE

0 
(wartość 
domyślna)

- Kurtyna powietrzna jest lub 
pozostaje włączona. Możesz 
wyłączyć kurtynę używając 
przycisku  .

Kurtyna powietrzna jest lub 
pozostaje wyłączona. Możesz 
włączyć kurtynę używając 
przycisku  .

1 - Kurtyna powietrza jest zawsze 
włączona

Kurtyna powietrza jest zawsze 
wyłączona

Na wyświetlaczu pojawia się symbol . 
Przycisk  nie działa (nawet w trybie pauzy).

• Normalnie otwarty: W stanie nie wzbudzonym styk zwierny otwarty.
• Normalnie zamknięty: W stanie nie wzbudzonym styk rozwierny zamknięty.

OPCJE
FUNKCJA NR 60 REAKCJA NA SYGNAł WEJŚCIOWY KURTYNY

NORMALNIE 
OTWARTY

NORMALNIE 
ZAMKNIĘTY

WEJŚCIE 
NIE WZBUDZONE

WEJŚCIE 
WZBUDZONE

1 
(wartość 
domyślna)

51 Kurtyna jest lub pozostaje 
wyłączona. 

Dotyczy wyłącznie urządzeń, do 
których sygnał wejściowy jest 
podłączony bezpośrednio (lokalnie).

Urządzenie działa w oparciu o 
ustawienia sterownika.

Opóźnienie reakcji (funkcja nr 76) 
nie działa.

2 52 Przełącza urzadzenie o 1 bieg wyżej 
(jeżeli włączona)

Na wyświetlaczu pojawia się 
symbol .

Urządzenie działa w oparciu o 
ustawienia sterownika.

3 53 Przełącza urzadzenie o 2 biegi 
wyżej (jeżeli włączona)

Na wyświetlaczu pojawia się 
symbol .

Urządzenie działa w oparciu o 
ustawienia sterownika.



INSTRUKCJA UżYTKOWNIKA I INSTALATORA USTAWIENIA

Wersja: 4.0 (27-08-2007) 43

1.5.5 Szczegóły dotyczące funkcji wyjść

Funkcjonowanie i opcje

Funkcjonowanie wyjść jest uzależnione od ustawień funkcji nr 
61 na poziomie instalatora. Opcje są wymienione w tabeli w 
rozdziale 1.5.6. 

Funkcje obu wyjść nie mogą być ustawiane indywidualnie (są 
ze sobą sprzężone).

Kilka urządzeń sterowanych za pomocą jednego 
sterownikia

Sygnały wyjścia mają zawsze efekt globalny: sygnały są zawsze 
takie same we wszystkich urządzeniach podłączonych do 
wspólnego sterownika.

4 - Zwiększa temperaturę powietrza 
nawiewanego o 5 ºC.

Na wyświetlaczu pojawia się 
symbol .

Urządzenie działa w oparciu o 
ustawienia sterownika.

5 - Zmniejsza moc nagrzewnicy aby 
uzyskać temperaturę zredukowaną.

Na wyświetlaczu pojawia się 
symbol .

Urządzenie działa w oparciu o 
ustawienia sterownika.

6 - Wyłączenie ogrzewania

Na wyświetlaczu pojawia się 
symbol .

Urządzenie działa w oparciu o 
ustawienia sterownika.

- 71 Kurtyna powietrzna jest lub 
pozostaje włączona. Możesz 
wyłączyć kurtynę używając 
przycisku .

Kurtyna powietrzna jest lub 
pozostaje wyłączona. Możesz 
włączyć kurtynę używając 
przycisku .

Funkcja nr 52 musi być ustawiona na wartość 0 (wartość domyślna).

• Normalnie otwarte: W stanie nie wzbudzonym styk zwierny otwarty.
• Normalnie zamknięty: W stanie nie wzbudzonym styk rozwierny otwarty.

OPCJE
FUNKCJA NR 60 REAKCJA NA SYGNAł WEJŚCIOWY KURTYNY

NORMALNIE 
OTWARTY

NORMALNIE 
ZAMKNIĘTY

WEJŚCIE 
NIE WZBUDZONE

WEJŚCIE 
WZBUDZONE



USTAWIENIA KURTYNA POWIETRZNA KOMFORTOWA

44

1.5.6 Opcje i funkcjonowanie wyjść kurtyny

OPCJE
FUNKCJA NR 61 ZNACZENIE SYGNAłU WYJŚCIOWEGO

WARTOŚĆ STAN WYJŚCIE 1 WYJŚCIE 2

1 (wartość domyślna) normalnie 
otwarty

błąd upłynął maksymalny czas 
użycia filtra

2 jak wartość 1

3 normalnie 
otwarty

błąd zbyt mała moc cieplna

4 normalnie 
otwarty

błąd lub upłynął maksy--
malny czas użycia filtra

 zbyt mała moc cieplna

5 normalnie 
otwarty

błąd bez funkcji 

6 normalnie 
otwarty

błąd lub upłynął 
maksymalny czas użycia 
filtra

bez funkcji 

7 normalnie 
otwarty

bez funkcji zbyt mała moc cieplna

8 normalnie 
otwarty

błąd kurtyna powietrzna jest 
włączona

9 normalnie 
otwarty

błąd lub upłynął 
maksymalny czas użycia 
filtra

kurtyna powietrzna jest 
włączona

13

Do zastosowania w sytuacji, 
gdy urządzenie ma sterować 
włączaniem/wyłączaniem 
systemu ogrzewania gdy 
funkcja grzania w kurtynie jest 
włączona/wyłączona.

normalnie 
otwarty

bez funkcji sygnał do systemu 
ogrzewania:
kurtyna powietrzna jest 
włączona, nagrzewnica 
pracuje

15

Do zastosowania w sytuacji, 
gdy wymagane jest załączanie 
systemu ogrzewania - w 
przypadku wystąpienia ryzyka 
zamarzania, zobacz rozdział 
1.5.2.

normalnie 
otwarty

błąd sygnał do systemu 
ogrzewania:
ryzyko zamarzania

51 normalnie 
zamknięty

błąd upłynął maksymalny czas 
użycia filtra

• Normalnie otwarte: W stanie nie wzbudzonym styk zwierny otwarty.
• Normalnie zamknięte: W stanie nie wzbudzonym styk rozwierny otwarty.
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1 .  . Utrzymanie i konserwacja

1.1 Wymiana lub czyszczenie filtra

1.1.1 Wprowadzenie

Filtr musi być czyszczony regularnie. Nadmierne 
zanieczyszczenie filtra może prowadzić do nieodpowiedniego 
ogrzania powietrza oraz powodować hałas podczas pracy 
kurtyny. Częstotliwość czyszczenia filtra zależy od warunków, 
w jakich pracuje urządzenie. 

Filtr można czyścić przy użyciu np. odkurzacza. Jednak po 
kilkukrotnym czyszczeniu, filtr należy wymienić. Nowe filtry 
można nabyć u przedstawiciela firmy Biddle.

1.1.2 Kontrolowanie zużycia filtra

Sterownik posiada funkcję kontrolowania oraz wyświetlania 
informacji o zużyciu filtra (zobacz rozdział 1.4.1). 
Możesz ustawić maksymalny czas użycia filtra (czas od 
ostatniego czyszczenia lub wymiany, po którym filtr uważa się 
za brudny) przy użyciu funkcji nr 3 na poziomie obsługi 
kierownika (zobacz rozdział 1.2.3). 

Po wymianie lub wyczyszczeniu filtra należy własnoręcznie 
zresetować licznik tygodni użycia filtra (funkcja nr 2 na 
poziomie kierownika).

Możesz również wybrać opcję wyłączenia funkcji 
kontrolowania i wyświetlania tej informacji (funkcja nr 4 na 
poziomie kierownika).

1.1.3 Wyjmowanie filtra

Modele wolowiszące

1. Zdejmij obudowę kratki wlotowej z kurtyny: 

- Podnieś kratkę wlotową od dołu i odczep ją. 
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2. Zsuń kratę filtra z obudowy kratki wlotowej:

- Ściśnij kratkę w dół w jej górnej części . 
- Delikatnie unieś ją do góry.
- Wyjmij kratkę z obudowy.

3. Wyczyść lub wymień filtr.

4. Zresetuj licznik czasu użycia filtra - funkcja nr 2 na 
poziomie kierownika (jeżeli funkcja kontroli pracy filtra jest 
włączona, zobacz rozdział 1.1.2).

Ważna informacja:n Podczas wkładania kratki z powrotem:

Upewnij się, czy zakładasz ją prawidłowo.

Modele do zabudowy i kasetonowe

1. Otwórz kratkę wlotową:

- Wciśnij dwie zapinki 1 w kierunku “do siebie” – 
kratka odchyli się w dół.

2. Wysuń materiał filtracyjny z obudowy.

3. Wyczyść lub wymień filtr.

4. Zresetuj licznik czasu użycia filtra - funkcja nr 2 na 
poziomie kierownika (jeśli funkcja kontroli pracy filtra jest 
włączona, zobacz rozdział 1.1.2).

Filtry o przedłużonej trwałości w modelach 
wolowiszących

1. Zdemontuj obudowę kratki wlotowej z urządzenia: 

- Podnieś obudowę od dołu i odczep ją. 

2. Odkręć śruby 1.

dobrze źle

1

1

1

1
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3. Wyjmij moduł filtra 2 z obudowy kratki wlotowej.

4. Wyjmij filtr z modułu filtra:

- Odkręć śruby 3.
- Usuń listwę4.
- Przeprowadź te same czynności z drugiej strony 

modułu filtra.
- Wyjmij materiał filtra 5.

5. Wyczyść lub wymień filtr.

6. Zamontuj z powrotem wszystkie komponenty zachowując 
kolejność odwrotną jak przy demontażu.

7. Zresetuj licznik czasu użycia filtra - funkcja nr 2 na 
poziomie kierownika (jeśli kontrola pracy filtra jest 
włączona, zobacz rozdział 1.1.2).

Filtry o przedłużonej trwałości w modelach do 
zabudowy i kasetonowych

1. Wyjmij kratkę wlotową z jej ramy:

- Wciśnij dwie zapinki 1 w kierunku “do siebie” – 
kratka odchyli się w dół.

- Wciśnij dwa bolce (przy 2) do siebie i wyjmij kratkę.

2. Odkręć śruby 3 i usuń listwę 4.

3. Wysuń filtr z kratki.

4. Wyczyść lub wymień filtr.

5. Zamontuj wszystkie komponenty zachowując kolejność 
odwrotną jak przy demontażu.

6. Zresetuj licznik czasu użycia filtra - funkcja nr 2 na 
poziomie kierownika (jeśli funkcja kontroli pracy filtra jest 
włączona, zobacz rozdział 1.1.2).

2
3

3

3

4

5

1

1

2

2

3

4

4 3

3
4

3
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1.2 Czyszczenie urządzenia

Obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką i 
zwykłymi środkami czystości. Nie należy stosować 
rozpuszczalników. 

Uwaga:c Nie dopuść, aby do urządzenia dostała się woda.

1.3 Przeglądy okresowe

Producent, firma Biddle zaleca coroczne przeprowadzenie 
następujących przeglądów i prac konserwacyjnych, 
prowadzonych przez instalatora lub firmę serwisową:

• Sprawdź czy filtr jest czysty i nie zniszczony. W razie 
potrzeby wymień filtr (zobacz rozdział 1.1).

• Sprawdź, czy nagrzewnica wodna lub elektryczna jest 
czysta. Osadzony kurz może stanowić źródła 
nieprzyjemnego zapachu.

Usuń delikatnie kurz przy pomocy odkurzacza. 

Uwaga:c Lamele nagrzewnicy są bardzo delikatne.

Ostrzeżenie:w Lamele nagrzewnicy mają ostre krawędzie.

• Sprawdź funkcjonowanie wentylatorów.

• Sprawdź, czy w sterowniku nie ma zapisanych 
komunikatów o usterkach/błędach (zobacz rozdział 1.3).
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1 .  . Usterki i ich usuwanie

1.1 Zalecenia bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo:d Wszelkie czynności naprawcze wewnątrz 
urządzenia może wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany personel techniczny

Ostrzeżenie:w Przed otwarciem urządzenia, zastosuj się do 
zaleceń bezpieczeństwa z rozdziału 1.4.

1.2 Rozwiązywanie prostych problemów

Jeśli podejrzewasz, że występuje zakłócenie pracy urządzenia, 
spróbuj rozwiązać problem, korzystając z poniższej tabeli. Do 
przeprowadzenia poniższych czynności nie wymagana jest 
wiedza specjalistyczna.

PROBLEM
PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA

JAK USUNąĆ PROBLEM

Urządzenie nie działa a 
wyświetlacz sterownika nie 
pokazuje żadnych informacji.

Jeśli dioda LED świeci się: 
urządzenie jest w trybie pauzy.

Zakończ tryb pauzy poprzez 
naciśnięcie przycisku .

Jeśli dioda LED nie świeci się: 
sterownik nie jest pod napięciem.

Sprawdź zasilanie:
• wtyczkę zasilania głownego;
• wyłącznik główny;
• czy kurtyna jest pod 

napięciem.

Jeden lub więcej przycisków nie 
działa.

Jeśli na wyświetlaczu widoczna jest 
jedynie temperatura w 
pomieszczeniu: kurtyna jest 
wyłączona.

Włącz kurtynę przyciskiem .

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się 
symbol  lub : urządzenie 
jest sterowane sygnałem 
sterowania zewnętrznego.

Nie jest to usterka. Działanie 
kurtyny jest uzależnione od 
sygnałów sterowania 
zewnętrznego.

Kurtyna powietrzna pracuje 
mimo jej wyłączenia.

Tylko dla modeli z nagrzewnicą 
elektryczną: następuje automa--
tyczne schłodzenie urządzenia.

Nie jest to usterka. Standardowo 
urządzenie wyłączy się po 10 
minutach.
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1.3 Komunikaty błędów na sterowniku

1.3.1 Wyświetlanie błędów

Aktualne usterki

Pojawienie się na wyświetlaczu sterownika symbolu  
oznacza wystąpienie usterki. Obok wyświetlony zostaje kod 
błędu.

Kod błędu zniknie po naciśnięciu dowolnego przycisku. 
Komunikat  pozostanie jednak widoczny aż do 
momentu usunięcia usterki.

Może wystąpić kilka zakłóceń jednocześnie. Możesz przejrzeć 
listę występujących usterek na poziomie obsługi kierownika 
(zobacz rozdział 1.2.3, funkcja nr 10).

Błędy zdeakutalizowane

Jeśli usterka nastąpiła w czasie nieobecności obsługi a jej 
przyczyna została usunięta automatycznie, na sterowniku 
wyświetla się jedynie kod błędu. Kod zniknie po naciśnięciu 
dowolnego przycisku.

Na poziomie instalatora można odczytać listę kodów błędów 
oraz czas wystąpienia ostatnich pięciu błędów (zobacz rozdział 
1.2.3, funkcje nr 91do 95).

1.3.2 Kasowanie komunikatów błędów

Większość komunikatów o błędach znika automatycznie po 
usunięciu przyczyny błędu. Część komunikatów musi być 
jednak usunięta ręcznie, poprzez skasowanie ich na poziomie 
obsługi kierownika (zobacz rozdział 1.2.3, funkcja nr 10).

1.3.3 Resetowanie sterownika

Pewne błędy mogą zostać poprawione poprzez zresetowanie 
sterownika na poziomie instalatora: sterownik będzie 

Urządzenie nawiewa zimne 
powietrze (bez generowania 
komunikatu błędu).

Jeżeli na wyświetlaczu nie wyświetla 
się symbol  : funkcja grzania jest 
wyłączona.

Włącz funkcję grzania 
przyciskiem .

PROBLEM
PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA

JAK USUNąĆ PROBLEM

kod błędu

wyświetlony napis oznacza 
występowanie usterki
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wówczas ponownie wyszukiwał przyłączonych do niego 
urządzeń (zobacz rozdział 1.3.3, funkcja nr 71 lub 98).

Ważna informacja:n Spowoduje to ustawienie wszystkich parametrów na 
wartości domyślne na poziomie instalatora. Przed 
zresetowaniem należy zanotować dotychczasowe 
ustawienia i wprowadzić je ponownie po zresetowaniu 
sterownika.

1. Wciśnij jednocześnie przycisk  i  przez trzy 
sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się tekst .

2. Wciskając lub  przejdź do kolejnych funkcje i 
zapisz własne ustawienia

3. Wciskając lub  przejdź do funkcji nr 98

4. Wciśnij jednocześnie i d, aby zresetować 
sterownik 

5. Ponownie wprowadż swoje ustawienia. 

1.4 Usuwanie usterek sygnalizowanych przez wyświetlanie 
komunikatu błędu 

Spróbuj rozwiązać problem sygnalizowany kodem błędu, 
stosując się do zaleceń z poniższej tabeli. 

KOD PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA JAK USUNąĆ PROBLEM

E1 Sterownik nie ma kontaktu z 
kurtyną lub istnieją błędy 
komunikacji.

Błąd występuje gdy:
• jedno z urządzeń zostało 

odłączone lub wymienione;
• nastąpił krótki zanik zasilania 

przyłączonego urządzenia;
• z powodu błędu okablowania;
• wystąpiła awaria.

1. Zresetuj sterownik (zobacz rozdział 1.3.3).
2. Sprawdź zasilanie wszystkich przyłączonych urządzeń.
3. Sprawdź czy na listwie łączeniowej ostatniej 

przyłączonej kurtyny jest zaślepka.
4. Sprawdź przewody sterujące:

- czy są podłączone i nieuszkodzone?
- czy są starannie i prosto ułożone?
- czy nie są narażone na działanie pól magnetycznych?

5. Sprawdź bezpieczniki F110 płytek drukowanych we 
wszystkich przyłączonych urządzeniach.

6. Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy listwą 
łączeniową przyłączeniową a przyłączami X380 i X390 
na płytce drukowanej PCB.



USTERKI I ICH USUWANIE KURTYNA POWIETRZNA KOMFORTOWA

52

E2 Kurtyny mają nieprawidłowe lub 
nieznane kody urządzeń, 
podłączono kombinację kurtyn, z 
niewspółpracującymi kodami 

1. Sprawdź i porównaj kody urządzeń na tabliczkach 
znamionowych (zobacz rozdziały 1.3.4 i 1.7.1).

Oprogramowanie sterownika jest 
nieaktualne

1. Sprawdź numer wersji oprogramowania. (funkcja nr 
70 na poziomie instalatora: zobacz Rozdział 1.3.3).
Skontaktuj się z przedstawicielem Biddle jeżeli wersja 
oprogramowania ma numer poniżej 1.7.

Sterownik jest pod napięciem, ale 
nie komunikuje się z żadnym 
urządzeniem.

1. Zresetuj sterownik (zobacz rozdział 1.3.3).
2. Sprawdź przewody sterujące:

- czy są podłączone i nie uszkodzone?
- czy są starannie i prosto ułożone?
- czy nie są narażone na działanie pól magnetycznych?

3. Sprawdź okablowanie pomiędzy listwą łaczeniową a 
stykami X380 i X390 na płytce drukowanej PCB.

E3 Modele z nagrzewnicą elektryczną:

Układ sterowania urządzenia wykrył 
zbyt wysoką temperaturę i wyłączył 
funkcję grzania lub czujnik 
temperatury (PTC) nie działa.

Jeśli zlekceważysz ten błąd, 
urządzenie może ulec 
uszkodzeniu.

1. Skasuj komunikat o błędzie (zobacz rozdział 1.3.2).
2. Sprawdź wentylatory. Jeśli jeden lub więcej 

wentylatorów nie działa, sprawdź:
- przewody zasilające wentylatorów;
- połączenia na płytce drukowanej PCB (styki X130, 

X120 i X110);
- bezpiecznik transformatora;
- transformator.
Jeśli powyższe podzespoły działają poprawnie, wymień 
wentylator.

3. Sprawdź podłączenia i okablowanie czujnika PTC.
Jeśli są poprawne, wymień czujnik PTC.

E4 Modele z nagrzewnicą elektryczną:

Termostat przegrzewowy wyłączył 
urządzenie aby uniknąć jego 
przegrzania .

Ten błąd może się pojawić gdy:
• urządzenie nie było czasowo 

pod napięciem np. z powodu 
braku zasilania;

• filtr jest zanieczyszczony, 
przepływ powietrza jest 
niewystarczający.

W pozostałych przypadkach 
mogła wystąpić poważna 
usterka, stwarzającą 
zagrożenie dla użytkowników.

1. Skasuj komunikat o błędzie (zobacz rozdział 1.3.2).
2.  Sprawdź wentylatory. Jeśli jeden lub więcej 

wentylator nie działa, sprawdź:
- okablowanie wentylatora;
- połączenia na płytce drukowanej sterującej PCB 

(styki X130, X120 i X110);
- bezpiecznik tranformatora;
- transformator.
Jeśli powyższe podzespoły działają poprawnie, wymień 
wentylator.

3. Sprawdź czy filtr nie jest zanieczyszczony. Wyczyść go 
lub wymień w razie potrzeby.

Jeśli błąd pojawia się częściej, skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Biddle.

KOD PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA JAK USUNąĆ PROBLEM
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E5 Modele z nagrzewnicą elektryczną:

Ogrzewanie nie wyłącza się z 
powodu uszkodzenia stycznika.

Mogła wystąpić poważna 
usterka, stwarzającą 
zagrożenie dla użytkowników.

1. Skasuj komunikat o błędzie (zobacz rozdział 1.3.2).
2. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia.
3. Na pewien czas uruchom kurtynę z wyłączoną funkcją 

grzania (zobacz rodział 1.3) i sprawdź czy powietrze 
nawiewane pozostaje chłodne.

Awarię należy traktować jako poważną, gdy:
- kurtyna nadal grzeje powietrze;
- komunikat o błędzie pojawia się ponownie po 30 

minutach;
- błąd ten powtarza się systematycznie.

We wszystkich powyższych przypadkach należy:
- natychmiast odłączyć kurtynę od zasilania 

elektrycznego;
- skontaktować się z przedstawicielem Biddle.

E6 Modele z nagrzewnicą wodną:

Występuje ryzyko zamarzania 
ponieważ temperatura powietrza 
nawiewanego jest zbyt niska. 
Aktywowano zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe (zobacz 
rozdział 1.5.2).

Zamarzanie wody może 
spowodować uszkodzenie 
nagrzewnicy.

1. Upewnij się czy temperatura w pomieszczeniu 
wzrosła powyżej 8 ºC.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami do błędu o kodzie F3.

Możesz uniknąć tego błędu, umożliwiając urządzeniu 
automatyczne włączanie systemu ogrzewania gdy 
występuje ryzyko zamarzania (zobacz rozdział 1.5.6, opcja 
15).

F1 Błąd pracy przepustnicy powietrza. 1. Skasuj komunikat o błędzie (zobacz 1.3.2).
2. Zmień moc grzania za pomocą sterownika i sprawdź, 

czy przepustnica się porusza.
3. Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się w zasięgu 

przepustnicy.
4. Sprawdź bezpiecznik F100 na płytce sterującej 

drukowanej PCB, wewnątrz urządzenia.
5. Sprawdź okablowanie oraz styki X140 i X210.
6. Wymień napęd przepustnicy.

KOD PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA JAK USUNąĆ PROBLEM
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F2 Modele z nagrzewnicą wodną:

Przegrzanie.

Ten błąd może się pojawić gdy 
zawór sterujący nie działa 
poprawnie.

1. Wyłącz kurtynę przy pomocy sterownika, odczekaj 
minutę i włącz ponownie urządzenie.

2. Sprawdź, czy rura zasilająca i powrotna nagrzewnicy 
nie jest podłączona odwrotnie.

3. CA S/M: Sprawdź diodę LED na siłowniku zaworu 
regulacyjnego. Lampka powinna się zapalać podczas 
włączania i wyłączania kurtyny sterownikiem.

4. Sprawdź okablowanie oraz styki siłownika zaworu 
regulacyjnego (X230) oraz czujnika temperatury 
powietrza nawiewanego (X350).

5. Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź czy nie jest 
widocznie uszkodzony i czy nie blokuje się podczas 
obracania.

F3 Modele z nagrzewnicą wodną:

System ogrzewania załącza się 
później niż kurtyna.

Możesz:
• załączać system ogrzewania wcześniej;
• umożliwić urządzeniu załączanie systemu ogrzewania 

(zobacz rozdział 1.5.6, opcja 13);
• wyłączyć pojawianie się tego komunikatu błędu - na 

poziomie instalatora (zobacz rozdział 1.3.3, funkcja 
nr 72).

Modele z nagrzewnicą wodną:

Niedogrzanie.

 Ten błąd może się pojawić gdy:
• przepływ przez nagrzewnicę 

jest zbyt mały;
• zawór regulacyjny nie działa 

poprawnie.

1. Sprawdź system ogrzewania:
- czy jest włączony?
- czy jest w stanie dostarczyć wystarczająca ilość 

czynnika ?
2. Sprawdź, czy nagrzewnica nagrzewa się równomiernie: 

jeśli nie, odpowietrz ją.
3. CA S/M: Sprawdź diodę LED na siłowniku zaworu 

regulacyjnego: powinna się zapalać przy ustawianiu 
niższego lub wyższego poziomu grzania.

4. Sprawdź okablowanie i styki siłownika zaworu 
regulacyjnego (X230) oraz czujnika temperatury 
powietrza zasysanego (X360).

5. Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź czy nie jest 
widocznie uszkodzony i czy nie blokuje się podczas 
obracania.

Modele z nagrzewnicą elektryczną:

Ogrzewanie nie jest wystarczające, 
bo jeden lub więcej elementów 
nagrzewnicy nie działa.

1. Sprawdź bezpieczniki główne.
2. Na podstawie schematu elektrycznego sprawdź 

okablowanie i styki elementów grzewczych 
nagrzewnicy.

Jeśli powyższe podzespoły są poprawne, uszkodzony jest 
przekaźnik nagrzewnicy: skontaktuj się z przedstawicielem 
Biddle.

KOD PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA JAK USUNąĆ PROBLEM
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F3 Dla wszystkich modeli:

Czujniki temperatury zostały 
odwrotnie podłączone.

1. Sprawdź styki X350 i X360: 
styk X350 musi być oznaczony na czerwono.

F4 Czujnik temperatury sterownika 
jest uszkodzony.

Kontrola temperatury 
pomieszczenia bazuje na czujniku 
temperatury powietrza zasysanego.

Wymień sterownik, jeżeli chcesz sterować temperaturą w 
pomieszczeniu na podstawie odczytu czujnika 
temperatury w sterowniku (patrz rozdział 1.3.3, funkcja 
nr 51).

F5 Uszkodzony czujnik temperatury 
powietrza nawiewanego.

1. Sprawdź okablowanie i styki czujnika (styk X350).
2. Wymień czujnik.

F6 Uszkodzony czujnik temperatury 
powietrza zasysanego.

1. Sprawdź okablowanie i styki czujnika (styk X360).
2. Wymień czujnik. 

KOD PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA JAK USUNąĆ PROBLEM
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1.5 Usuwanie usterek nie sygnalizowanych przez wyświetlanie 
komunikatu błędu 

Jeśli podejrzewasz, że występuje zakłócenie pracy urządzenia, 
ale żadne komunikaty błędu nie są wyświetlane:

1. Korzystając z rozdziału 1.2 sprawdź czy jesteś w stanie 
samodzielnie rozwiązać problem.

2. Spróbuj rozwiązać problem stosując się do wskazówek z 
poniższej tabeli. 

PROBLEM
PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA

CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA

Sterownik pracuje 
normalnie, ale 
urządzenie nie 
reaguje na sygnały.

Urządzenie jest 
sterowane sygnałem 
sterowania 
zewnętrznego.

1. Sprawdź czy na wyświetlaczu pojawia się symbol  

lub .

2. Sprawdź ustawienia funkcji nr 60, 61 i 76 na poziomie 
instalatora (zobacz rozdział 1.5).

Wentylatory nie 
mają zasilania.

1. Sprawdź bezpiecznik transformatora.
2. Sprawdź okablowanie pomiędzy transformatorem a 

wentylatorami (styki X120 i X130).
3. Wymień transformator.

Urządzenie nie działa, 
wyświetlacz 
sterownika jest 
wyłączony, dioda LED 
na sterowniku nie 
świeci się.

Urządzenie nie jest 
pod napięciem.

1. Sprawdź przewody i przyłącze zasilania.

Sterownik i płytka 
sterująca PCB są 
nieprawidłowo 
połączone.

1. Sprawdź przewód sterujący.
2. Sprawdź okablowanie pomiędzy listwą łączeniową i 

płytką drukowaną PCB (styki X380 i X390).

Płytka drukowana 
PCB nie pracuje: 
diody LED na płytce 
sterującej nie palą 
się.

1. Sprawdź bezpiecznik F110.
2. Sprawdź przewód zasilający (styk X110).
3. Wymień płytkę drukowaną PCB.

Sterownik jest 
uszkodzony.

1. Sprawdź sterownik, podłączając go do innej kurtyny 
innym przewodem sterującym.
Wymień sterownik jeśli nie działa.

Jeden z 
wentylatorów nie 
pracuje.

Wentylator nie jest 
pod napięciem lub 
jest uszkodzony.

1. Sprawdź okablowanie wentylatora.
2. Sprawdź bezpiecznik transformatora.
3. Wymień wentylator.

Wentylatory nie 
pracują na jednym z 
biegów.

Odpowiednie 
podłączenie jest 
nieprawidłowe.

1. Sprawdź podłączenia transformatora.
2. Sprawdź styk X130.
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1 .  . Czynności serwisowe

1.1 Zalecenia bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo:d Czynności serwisowe mogą być przeprowadzane 
jedynie przez wykwalifikowany i uprawniony serwis.

Ostrzeżenie:w Przed otwarciem obudowy urządzenia należy 
zapoznać się z zaleceniami bezpieczeństwa z 
rozdziału 1.4.

1.2 Dostęp do wnętrza kurtyny

Wszystkie modele

1. Wyłącz urządzenie przy pomocy sterownika.

Ostrzeżenie:w Odłącz zasilanie (wyjmij wtyczkę z gniazdka lub 
wyłącz wyłącznik główny).

Modele do wolnego zawieszenia

2. Zdejmij kratki wlotowe: 

- Podnieś obudowę filtra od dołu i odczep ją. 
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Modele kasetonowe.

1. Wyjmij kratkę wlotową z jej ramy:

- Wciśnij dwa bolce 1 w kratce wlotowej w kierunku 
„do siebie”– 
kratka wlotowa odchyli się w dół.

- Wciśnij dwa bolce 2 „do siebie” i wyciągnij kratkę.

2. Poluzuj śruby 3 i wyjmij ramę.

Wszystkie modele

3. Zdejmij panel inspekcyjny:

- Wykręć śruby 1.
- Pociągnij delikatnie panel do przodu i wyjmij go. 

Uwaga:c Po pociągnięciu go do przodu, panel będzie poluzowany, 
uważaj aby nie upadł.

1

1

2

2

3
3

1
1 1 1
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1.3 Wymiana elementów elektroniki

1.3.1 Wprowadzenie

Urządzenie jest wyposażone w jeden moduł elektroniczny, 
zawierający:

- transformator;
- płytkę drukowaną PCB;
- listwę łączeniową;
- bezpieczniki.

1.3.2 Wyjmowanie modułu elektronicznego

1. Wyłącz urządzenie przy pomocy sterownika.

Ostrzeżenie:w Odłącz zasilanie (wyjmij wtyczkę z gniazdka lub 
wyłącz wyłącznik główny).

2. Zdejmij panel inspekcyjny (zobacz rozdział 1.2).

3. Odłącz od płytki drukowanej PCB wszystkie podłączenia 
związane kurtyną i z uziemieniem (za 1).

4. Odkręć wszystkie śruby 2.

5. Wyjmij moduł elektroniczny.

6. Odłącz podłączenia z listwy łączeniowej (za 3).

Ważna informacja:n Podczas ponownego montażu i podłączania modułu 
elektronicznego:

Nie zamień styków X350 i X360. Styk X350 jest 
oznaczony na czerwono.

Ważna informacja:n Moduł elektroniczny w Twoim urządzeniu może różnić się 
wyglądem od modułu na rysunku obok.

1

3 2

2
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1.4 Bezpieczniki

Urządzenie jest wyposażone w trzy bezpieczniki:

- bezpieczniki płytki sterującej PCB F100 i F110;
- bezpiecznik transformatora 1.

Rozmieszczenienie bezpieczników pokazano na rysunku obok.

Ważna informacja:n Rysunek dotyczy modeli CA S oraz CA M. W przypadku 
modeli CA L i CA XL, płytka drukowana PCB jest 
obrócona o ćwierć obrotu. 

1.5 Wyjmowanie sekcji nawiewnej

W sekcji nawienej znajduje się mechanizm i siłownik 
przepustnicy.

Modele do zabudowy

1. Zdejmij kanał nawiewny z urządzenia (zobacz rozdział 
1.8.2).

Wszystkie modele

1. Zdejmij panel inspekcyjny (zobacz rozdział 1.2).

2. Sekcja nawiewna ma następujące podłączenia do modułu 
elektronicznego (przy 1):

- podłączenie siłownika przepustnicy na płytce 
drukowanej PCB (styki X140 i X210);

- uziemienie.

Odłącz te przewody.

3. Pomiędzy lamelami kratki nawiewnej znajdują się 4 śruby 
(przy 2): poluzuj je.

Uwaga:c Podtrzymuj sekcję nawiewną podczas odkręcania śrub.

4. Można teraz ostrożnie zdjąć sekcję nawiewną.

1

F110

F100

1
2

2
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1.6  Odpowietrzanie nagrzewnicy

Tylko dla modeli z nagrzewnicą wodną

Zawór odpowietrzający 1 znajduje się w górnej części 
urządzenia po lewej stronie. Zawór otwierany jest przy 
pomocy dostarczonego klucza.

1.7 Wprowadzanie kodu urządzenia do płytki drukowanej PCB

Wprowadzenie

Kod urządzenia musi być wprowadzony w przypadku wymiany 
płytki drukowanej PCB.

Kod urządzenia zależy od typu urządzenia i jest określony na 
tabliczce znamionowej (zobacz rozdział 1.3.4.)

Wprowadzanie kodu urządzenia

ê

1. Podłącz zasilanie (włóż wtyczkę do gniazdka lub włącz 
wyłącznik główny).

Ostrzeżenie:w NIE dotykaj żadnego z elementów pod napięciem.

2. Wciśnij mikroprzełącznik na płytce drukowanej PCBj 
(przy 1).

Dioda LED obok mikroprzełącznika zacznie migać.

Ważna informacja:n Rysunek dotyczy modeli CA S oraz CA M. W wypadku 
modeli CA L i CA XL, płytka drukowana jest obrócona o 
ćwierć obrotu.

1

1
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Na wyświetlaczu sterownika pojawią się cztery cyfry 
stanowiące kod urządzenia. 

Pierwsza z cyfr zaczyna migać.

3. Wciskaj  lub  aby ustawić odpowiednią wartość 
cyfry (zmniejszyż lub zwiększyć cyfrę o jeden). 

4. Wciśnij klawisz .

Druga z cyfr zacznie migać.

5. Powtórz działania z poprzednich dwóch punktów aby 
wprowadzić poprawnie cały kod.

Wprowadzenie ostatniej cyfry kończy miganie kodu na 
wyświetlaczu. 

ê

6. Wciśnij mikroprzełącznik 1. 

 Dioda LED obok mikroprzełącznika zacznie migać.

Kod urządzenia został wprowadzony.

7. Zresetuj sterownik (zobacz rozdział 1.3.3).

1.8 Konfiguracja kabla sterowniczego Biddle

Przewód sterujący dla urządzeń Biddle różni się od typowego 
przewodu telefonicznego. 

Oryginalny przewód zakończony jest dwoma wtyczkami RJ-11 
z gniazdami, przewód musi być podłączony do tych samych 
końców na obu stykach.

Tabela 1-1   Kolory przewodów 

STYK KOLOR

1 (nie używany)

2 czarny

3 czerwony

4 zielony

5 żółty

6 (nie używany)

1 65432
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NL EG-verklaring van overeenstemming (richtlijnen  89/336/EEG en 73/23/EEG) 
 Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van 

de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de 
normen EN55014-1 en EN55014-2 zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met 
de nationale wetgeving. 

 
D EG-Konformitätserklärung (Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) 
 Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen 
EN55014-1 und EN55014-2 angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der 
nationalen Gesetzgebung. 

 
GB EC declaration of conformity (directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) 
 Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 

98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare 
that the standards EN55014-1 and EN55014-2 have been applied. By complying with these directives, the products are also in 
accordance with the national law. 

 
F Déclaration CE (directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) 
 Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation EMC 

89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus 
nous déclarons que les standards EN55014-1 et EN55014-2 ont été appliqués. Du fait qu’ils respectent ces exigences, les produits 
sont aussi conformes à la législation nationale. 

 
E Declaración de la CEE ( directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) 
 Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las 

normativas la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las 
normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN55014-1 y EN55014-2 han sido observadas. Al dar cumplimiento 
a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. 

 
I Dichiarazione di conformità  (direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) 
 Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi la Direttiva EMC 

89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN55014-1 e 
EN55014-2 sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. 

 
S EG-försäkran om överensstämmelse  (direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) 
 Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEC 

och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna 
EN55014-1 och EN 55014-2 har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella 
lagstiftningen. 

 
DK EU-erklæring direktivet ( 89/336/EEC og 73/23/EEC) 
 Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i 

EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. 
Endvidere erklærer vi, at normerne EN55014-1 og EN55014-2 er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger 
er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. 

 
РУС Декларация ЕС о соответствии механизмов (директива 89/336/EC и директива 73/23/EC) 

Пожалуйста, воспринимайте данный документ как официальную декларацию того факта, что перечисленные ниже 
изделия соответствуют положениям нижеследующих директив по механизмам: ЕМС директива 89/336/EC и директиве по 
низковольтным устройствам 73/23/EC, включая недавние изменения. Более того, мы заявляем, что здесь применены 
стандарты EN55014-1 и EN55014-2. Помимо соответствия вышеперечисленным директивам, данные изделия 
соответствуют нормам национального законодательства. 

 
Brand: BIDDLE 
Type: CA CITY S-100, CA CITY S-150, CA CITY S-200, CA CITY S-250,  

CA CITY M-100, CA CITY M-150, CA CITY M-200, CA CITY M-250 
CA LABO 100, CA LABO 150, CA LABO 200, CA LABO 250 

P. Stoelwinder,  Managing Director 
Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS 
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