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 1.  .  Introduktion

1.1 Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning beskriver installation, drift og 
vedligeholdelse af comfort luftgardin model CITY, CYQ, CYV. 
Brugervejledningen giver også instruktioner og oplysninger om 
service-operationer.

1.2 Hvordan du skal læse denne manual

1.2.1 Kun til CYQ og CYV:

Denne manual krydshenviser til manualerne for Daikin 
komponenter (udendørs enhed, indendørs enhed, 
kontrolpanel, osv.).

1.2.2 Marginale symboler, der anvendes i vejledningen

Følgende symboler er anvendt i denne vejledning:

Bemærk:n Henleder din opmærksomhed på en vigtig del af 
teksten.

Forsigtig:c Hvis du ikke udfører denne procedure eller handling 
korrekt, kan du beskadige enheden.

Følg instrukserne nøje.

Advarsel:w Hvis du ikke udfører denne procedure eller 
handling korrekt, kan du forårsage skade og/
eller personskade.

Følg instrukserne nøje.
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Fare:d Dette indikerer handlinger, der ikke er 
tilladte.

Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det 
medføre alvorlige skader eller ulykker, der 
kan medføre personskade.

1.2.3 Piktogrammer, der benyttes på enheden og i 
vejledningen.

Følgende piktogrammer indikerer potentiel risiko eller farer.  
De samme piktogrammer kan også findes på enheden.

Piktogrammer

1.2.4 Tilhørende dokumentation

Ud over denne manual, leveres enheden med det følgende 
dokument:

• Ledningsdiagram til installation og service 

1.3 Om enheden

1.3.1 Applikationer

Comfort luftgardinet er beregnet til separation af 
klimaforholdene mellem to rum, og til opvarmning og filtrering 
(filterklasse EN779-G2) af luft.  Enheden monteres over døren, 
over den fulde bredde.

PIKTOGRAM BESKRIVELSE

w Du befinder dig i et område af enheden, der indeholder strømførende dele.

Kun adgang for kvalificeret vedligeholdelsepersonale.

Udvis forsigtighed.

w Denne overflade eller del kan være varm. Der er risiko for forbrændinger 
ved kontakt.
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 Den frithængende model er designet til fri, synlig installation 
over døren.

Den forsænkede model er beregnet til integration i et falskt 
loft eller i en fordybning, med indløbsåbningen eventuelt en vis 
afstand fra enheden.

Kassettemodellen er beregnet til montering over et falskt loft, 
med indløbsåbningen tæt på enheden og med let adgang til 
enheden. 

CYQ og CYV

CYQ/CYV luftgardinet er forbundet til et Daikin direkte 
ekspansionssystem. Den luft, der blæses gennem enheden, 
opvarmes af kølemediet. Luftgardinet kontrolleres og drives 
dels af Daikin systemet og dels af Biddle systemet.

Systemet har en række begrænsninger:

• Enheden er kun egnet til brug i Daikin direkte 
ekspansionssystemer.

• Enheden er ikke egnet til køling.

• Daikin systemet skal konstant være aktivt.

Andre versioner og tilsigtet anvendelse.

Versioner kan leveres til andre applikationer ved anmodning.
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Advarsel:w Brug til andre applikationer end dem 
beskrevet ovenfor, anses ikke for at være en 
tilsigtet anvendelse. Biddle påtager sig intet 
ansvar for skader som følge af andre 
applikationer end den tilsigtede anvendelse. 
Den tilsigtede anvendelse indebærer også 
overholdelse af og overensstemmelse med 
anvisningerne i denne manual.

1.3.2 Funktion

Luftgardinet blæser en varm luftstrøm lige ned, hvorved der 
opnås følgende:

• Udveksling af luft mellem to rum på grund af 
temperaturforskelle (konvektion) standses.

• Den kolde luft, der blæser hen over gulvet på grund af 
træk, opvarmes.

1.3.3 Typebetegnelse

Tabellen nedenfor giver et overblik over tilgængelige modeller 
af komfort luftgardiner og de tilsvarende typebetegnelser. 
Kombineret udgør typebetegnelsen typekoden, for eksempel: 
CITY S-100-W-F.

Hvis en del af vejledningen kun gælder for visse modeller, vil 
disse blive angivet ved hjælp af den tilsvarende typebetegnelse, 
for eksempel:

• CITY S: Modeller med kapacitet S

• CITY 100: Modeller med udledningsbredde 100

• CITY W: Vandopvarmede modeller

• CITY E: Elektrisk opvarmede modeller

• CITY F: Frithængende modeller

Bemærk:n Til illustrationerne i denne manual, anvendes den 
følgende enhedstype som et generelt eksempel; 
CITY M-150-W-F. Enhedens udseende kan variere, 
men dens  funktion er den samme, med mindre 
andet er angivet.
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 Forklaring af typekoden

1.3.4 Typeplade

Typepladen er placeret forrest til venstre på enheden. 

Denne brugervejledning henviser til følgende oplysninger på 
typepladen:

• Type: Enhedens komplette typekode.

• M: Enhedens vægt.

• Medium: Opvarmningsmedium.

• Capacity index: Daikin kapacitetsindeks.

• P max: Det maksimale tilladte driftstryk for 
varmtvandskredsløbet (ved 110 °C).

• U, Imax, Pmotor og Pheating: Enhedens maksimale belastning på 
det elektriske system.

1.3.5 Applikationsfelt

Comfort luftgardinet anvendes overvejende i erhvervslokaler 
ved en omgivelsestemperatur på maks. 40°C. Følgende 
grænser skal derfor overholdes:

DEL TYPEKODE BETEGNELSE FORKLARING 

Produktserier CITY, CYQ, CYV General betegnelse for serien
CYV For tilslutning til Daikin VRV-system (‘multi’)
CYQ For tilslutning til Daikin ERQ-system (‘par’)

Kapacitet S, M eller L Småt, medium eller stort udvalg
Udledningsbredde 100, 150, 200 eller 250 Udledningsbredde i cm
Opvarmning W Vandopvarmning

E Elopvarmning
A Uden opvarmning
DK Opvarmning med Daikins direkte ekspansionssystem

Monteringsmetode F Frithængende model
R Forsænket model
C Kassettemodel

Farve (kun CYQ og 
CYV)

B Hvid
S Aluminium
X Ikke-standard farve

Kontrolpanel (kun CYQ 
og CYV)

C Berøringsplade inkluderet
N Ikke inkluderet (hvis flere enheder er forbundet i èn installa-

tion)
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Applikationsgrænser

Advarsel:w Luftgardinet må ikke anvendes i 
eksplosionsfarlig atmosfære, våde omgivelser, 
udendørs eller i meget støvet eller aggressiv 
luft. 

Biddle påtager sig intet ansvar for skader eller 
kvæstelser som følge af brug i disse 
situationer.

1.3.6 CE-erklæring

Enheden opfylder de gældende CE-standarder. Den komplette 
CE-overensstemmelseserklæring kan findes på: 
www.biddle.info.

Klasse A produkt

Bemærk:n Kun CYV:  Dette er et Klasse A produkt. I et 
hjemmemiljø kan dette produkt forårsage 
radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren kan være 
nødt til at træffe passende foranstaltninger.

1.3.7 Modifikationer og ændringer

Der må ikke foretages modifikationer eller ændringer af 
enheden, der kunne påvirke dens sikkerhed, uden godkendelse 
fra Biddle. Ændringer eller modifikationer vil ugyldiggøre CE-
erklæringen.

1.3.8 Komponenter og tilbehør

Følgende tilbehør fås som ekstraudstyr:

• Kontrolpanel (kan styre højst 10 enheder) (CITY, standard 
med CYV, ikke med CYQ)

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C
Systemspænding se typeplade
Strømforsyning se typeplade
Maksimal afgangstemperatur 50°C
Opvarmningsmedium CITY W vand med maks. 20% glykol
Maksimalt arbejdstryk og temperatur CITY 
W

6 bar ved 110°C
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 • Biddle styrekabel, fås i forskellige længder

• Styreenhed til udgående temperatur (kun CITY W)

• Dørkontakt

• Et sæt vægbeslag

Bemærk:n Enheden kan også betjenes uden kontrolpanel.

Kun til CYQ og CYV: Daikin komponenter

De følgende Daikin komponenter er nødvendige for 
installaton:

• Udendørs enhed

• Valgfrit; Èn eller flere indendørs enheder

• Daikin kontrolpanel (valgfrit for CYV)

• Tilslutningsmaterialer, såsom kølelinjer, ledninger etc.: Se 
installationsmanualen for udendørs enheden.

Forsigtig:c Styresystemet og kapacitetsindekset for Daikin 
udendørs enheden skal svare til dem for Biddle 
luftgardinet.

1.4 Sikkerhedsanvisninger

1.4.1 Drift

Advarsel:w Anbring ikke nogen genstande i indløb og 
udløb.

Advarsel:w Blokér ikke indløb og udløb. 

Advarsel:w Enhedens overside bliver varm ved drift. 

Forsigtig:c I ekstraordinære situationer kan der løbe vand ud af 
enheden. Placér derfor ikke noget under enheden, 
der kunne blive skadet som følge heraf.
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1.4.2 Installation, vedligeholdelse og service

Fare:d Enheden må kun åbnes af kvalificeret teknisk 
personale.

Advarsel:w Udfør følgende handlinger, før du åbner 
enheden:

1. SLUK for enheden ved hjælp af kontrolpanelet.

2. Vent indtil ventilatorerne er stoppet.

3. Lad enheden køle ned. 

Forsigtig:c Varmeveksleren og/eller varmelegemerne kan blive 
meget varme. Desuden kan ventilatorerne blive ved 
med at rotere et stykke tid.

4. For modeller for tilslutning til et Daikin direkte 
ekspansionssystem:  
SLUK for Daikin systemet og afbryd strømforsyningen fra 
Daikin udendørs enheden.

5. Afbryd strømforsyningen (tag stikket ud af stikkontakten 
eller tryk isolationskontakten til OFF).

6. For vandopvarmede modeller: 
Afbryd den centrale varmeforsyning (hvis muligt).

Forsigtig:c Til CYQ og CYV: Hvis systemet kører i 
optøningstilstand eller har været i drift for nylig, kan 
der være vand i inspektionspanelet. 

Advarsel:w Lamellerne på varmeveksleren er skarpe.
Brugervejledning version 6 (19-09-2012) da-11
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 2.  .  Installation

2.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel:w Installationsarbejde på enheden må kun 
udføres af kvalificeret teknisk personale.

Advarsel:w Før du begynder: Læs 
sikkerhedsanvisningerne.

Se også:
1.4 "Sikkerhedsanvisninger" på side 10

2.2 Kontrol ved levering

• Tjek enheden og dens emballage for korrekt levering. 
Rapportér straks eventuelle skader pådraget i løbet af 
transporten til chaufføren og leverandøren.

• Sørg for, at alle komponenter og tilhørende dele er leveret. 
Rapportér straks eventuelle mangler til leverandøren.

2.3 Generel driftsmetode

2.3.1 Driftssekvens

Biddle anbefaler den følgende arbejdsmetode til installation af 
Comfort Luftgardin:

1. Ophæng enheden

2. For vandopvarmede modeller 
Tilslut enheden til centralvarmesystemet.

For modeller for tilslutning til et Daikin direkte 
ekspansionssystem: 
Installér Daikin komponenterne som beskrevet i de 
respektive installationsvejledninger:

- Udendørs enhed;
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- Hvis den er installeret i dit system: Indendørs 
enhed(er):

- Kontrolpanel.

3. Tilslut enheden til strømforsyningen

4. Installér kontrolpanelet og (eventuelle valgfri) forbindelser 
til eksterne kontroller.

5. Færdiggør enheden

6. For modeller for tilslutning til et Daikin direkte 
ekspansionssystem: 
Tilslut luftgardinet til Daikin systemet.

7. Tænd for strømforsyningen og tjek at enheden virker 
korrekt.

Generelle instrukser

Visse dele af dette afsnit gælder kun for visse modeller. Hvor 
dette er tilfældet, vil det blive angivet.  Hvis der ikke henvises 
til en specifik model, omfatter beskrivelsen alle modeller.

Bemærk:n Sørg for, at du udfører alle installationsarbejder, der 
kræves til din enhed.

Tjek typepladen og læs manualen, hvis du ikke er 
sikker på modellen eller typen af din enhed.

Bemærk:n Beskyt enheden mod beskadigelse og indtrængen af 
støv, cement, osv. gennem hele installationen.  Du 
kan for eksempel anvende emballagen til beskyttelse.

Se også:
2.4 "Montering af enheden" på side 14
2.5 "Tilslutning af enheden til centralvarmeinstallation" på 

side 16
2.6 "Tilslutning af enheden til Daikin systemet (CYQ og CYV)" 

på side 17
2.7 "Tilslutning af enheden til strømforsyningen" på side 20
2.8 "Installation af kontrolpanel og eksterne kontroller (CITY og 

CYV)" på side 22
2.9 "Styresystem uden berøringsplade (CITY og CYV)" på 

side 27
2.10 "Færdiggør enheden" på side 29
2.11 "Tænd og tjek funktion" på side 33
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 2.4 Montering af enheden

2.4.1 Placering af enheden

Fare:d Placér ikke enheden i en lodret position.

• Sørg for, at den struktur, som enheden skal ophænges fra, 
kan bære vægten af enheden. Vægten er angivet på 
typepladen. 

• Bemærk de følgende dimensioner: 

- Enheden skal være mindst lige så bred som døråbningen 
(dimension b).

- Placer enheden så tæt på døråbningen som muligt.
- Den maksimale monteringshøjde af enheden 

(dimension h, målt fra gulvet til udledningsristen) 
afhænger af enhedstypen. 

Enhedens installationshøjde

Advarsel:w Den minimale installationshøjde (dimension h) 
er 1.8 m.

Advarsel:w Den øverste del af enheden kan blive varm. 
Monter enheden med en afstand på mindst  
25mm fra loftet (dimension x).

Se også:
1.3.4 "Typeplade" på side 8

TYPE MAKSIMAL INSTALLATIONS-
HØJDE

CITY S 2.3 m
CITY M 2.5 m
CITY L 3.0 m
Disse højder gælder kun under normale omstændigheder. 
Hvis du er i tvivl, så spørg Biddle om råd om den rigtige 
højde.
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2.4.2 Montering af ophængsbeslag

1. Fastgør fire gevindstænger  M8 i henhold til dimensionerne 
i tabellen. Sørg for, at gevindstængerne er vinkelrette.

Bemærk:n Enheder af type CITY 250 har tre ophængsbeslag. 
Fastgør seks gevindstænger til den type.

2. Anvend en låsemøtrik 1 til hver gevindstang.

3. Fastgør ophængsbeslagene 2 på gevindstængerne og skru 
møtrikkerne 3 på.

4. Sørg for, at ophængsbeslagene er ophængt vandret og 
flugter.

5. Fastgør hver ophængsbeslag ved at stramme 
låsemøtrikkerne 1.

Dimensioner for ophængsenhed

2.4.3 Ophængning og fastgørelse af enheden.

1. Løft enheden op og hægt den ind i ophængsbeslagene.

Forsigtig:c Afhængigt af vægten angivet på typepladen, skal du 
bruge enten en løfteanordning eller løfte enheden 
med mindst 2 personer.

STØR-
RELSE TYPE DIMENSIONER

a alle modeller som påkrævet
b CITY S 119 mm

CITY M 119 mm
CITY L 200 mm

c alle modeller 200 mm
d CITY 100 500 mm

CITY  150 1000 mm
CITY  200 1500 mm
CITY  250 (seks gevind-
stænger)

2 x 1000 mm
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 2. Monter en låseplade 3 til hvert ophængsbeslag. 

Advarsel:w Enheden kan falde ned, hvis du ikke sikrer 
ophængningen. 

3. Tjek om enheden er solidt ophængt: 

- Prøv at skubbe enheden fra ophængningen.
- Ryst enheden i nogle få sekunder.

Advarsel:w Sørg for at du ikke løber nogen risiko, hvis 
enheden falder ned.

2.5 Tilslutning af enheden til centralvarmeinstallation

2.5.1 Nærmere oplysninger

Forsigtig:c Tilførsels-og returrør til det centrale varmeanlæg 
skal tilsluttes de korrekte tilsvarende forbindelser 1. 
Retningerne er angivet på enheden ved hjælp af pile.

• Det maksimale tilladte driftstryk for varmtvandskredsløbet 
er angivet på typepladen. Det er baseret på en vand-
temperatur på 110°C.

Forsigtig:c Biddle anbefaler at inkludere en ventil i hvert rør.

• Siveventilen 2 i varmeveksleren er anbragt til venstre 
øverst på enheden.

2.5.2 Frostbeskyttelse

Tag de følgende forholdsregler, hvis du installerer enheden i et 
rum, hvor der kan forekomme frost:

• Sørg for konstant cirkulation af vandet ved den rette 
temperatur;

• Tilføj op til 20% glycol i vandet, når enheden ikke er i drift i 
løbet af vinteren;

• Eller tøm systemet og enheden.
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2.5.3 Tilslut enheden

1. Tilslut enheden til centralvarmesystemet.

2. Udluft varmeveksleren.

3. Tjek forbindelserne for lækager.

2.5.4 Tilslutning af afgangstemperaturskontrol 
(tilbehør)

Enheden kan være forsynet med en valgfri 
afgangstemperaturskontrol.

1. Fjern inspektionspanelet.

2. Tilslut ventil 1 til enheden.

3. Installer den kapillære sensor 2 i enheden.

4. Fastgør sensoren til varmelegemet ved hjælp af de 
medfølgende klemmer.

5. Sæt inspektionspanelet tilbage på plads.

6. Indstil afgangstemperaturen til 35°C.

2.6 Tilslutning af enheden til Daikin systemet (CYQ og CYV)

2.6.1 Forudsætninger for tilslutning til et Daikin 
system

• Daikin systemet skal altid være aktiv, når Biddle luftgardinet 
er aktiv.
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 • Der skal være tilsluttet et styresystem til Daikin systemet.  
Dette kan også være et Daikin kontrolpanel, der er 
tilsluttet til Biddle luftgardinet.

Advarsel:w Enheder af typen CYV må kun tilsluttes til et 
Daikin VRV system.

Enheder af typen CYQ må kun tilsluttes til et 
Daikin ERQ system. 

Disse enheder kan ikke erstatte hinanden 
indbyrdes.

2.6.2 Tilslutning af styresystemet

Alle modeller

Forsigtig:c Brug kabel med et tværsnit på min. 0,75 mm².

Modeller med udledningsbredde 150, 200 eller 250

1. Tilslut styresystemet til terminal X84 på oversiden af 
luftgardinet:

- Tilslut styrekablet på udendørs enheden til F1/F2.
- Hvis det er installeret på din enhed:Tilslut Daikin 

kontrolpanelet til P1/P2.

2. Montér kabelkappen (medfølger) på terminalen.

Modeller med udledningsbredde 100

1. Fjern låget fra kassen på siden af enheden.

2. Valgfrit: Fjern kassen fra enheden:

- Fjern beslaget fra enheden og boksen. 
- Installér boksen på væggen på et passende sted.

Bemærk:n Du må ikke frakoble kablerne mellem boksen og 
enheden.
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3. Læg styrekablet/kablerne i boksen via de ledige 
kabelforskruninger 3.

4. Tilslut systemets styreenhed til den ledige terminalblok 4:

- Tilslut styrekablet på udendørs enheden til F1/F2.
- Hvis det er installeret på din enhed:Tilslut Daikin 

kontrolpanelet til P1/P2.

5. Stram kabelforskruningerne.

2.6.3 Tilslutning af kølemiddel

• Installér linjerne i henhold til installationsmanualen for 
Daikin udendørs enheden.

• Svejs linjerne til rørene, der rager ud fra den øverste side 
af enheden.

2.6.4 Indstillinger på Daikin kontrolpanelet

Du kan foretage lokale indstillinger på Daikin kontrolpanelet 
som beskrevet i den tilsvarende installationsmanual.

De enheder, der er beskrevet i denne manual, har et par 
ekstra indstillingsmuligheder:

TIL-
STANDS-
NUMMER

FØRSTE 
KODENUM-
MER

BESKRIVELSE AF 
INDSTILLINGEN

ANDET KODENUMMER

01 02 03 04

(22) 3 Luftgardinets til-
stand når det ikke 
opvarmer

uopvarmet 
(standardind-
stilling)

uopvarmet ved stilstand 
(hvis 23-8 er 
sat til 01)

--

(23) 8 Luftgardinets funk-
tion i optøningstil-
stand

ved stilstand uopvarmet
(standardind-
stilling)

uopvarmet --
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 2.7 Tilslutning af enheden til strømforsyningen

2.7.1 Alle modeller

Advarsel:w Tænd ikke enheden fra strømforsyningen. 
Brug kontrolpanelet.

Advarsel:w Enheden skal være jordforbundet.

Advarsel:w Tilslut enheden i overensstemmelse med de 
gældende lokale krav.

2.7.2 Sikringers strømstyrke

Advarsel:w Hver enhed skal udstyres med sikring i 
overensstemmelse med nedenstående tabel.

Sikringers strømstyrke

Bemærk:n Flere enheder kan dele en fælles sikring, hvis deres 
samlede strømforbrug er mindre end 10 A.

Se også:
1.3.4 "Typeplade" på side 8

MAKSIMAL STRØM-
STYRKE PÅ TYPEPLADEN 
L1, L2 ELLER L3

MAKSIMAL STRØMSTYRKE PÅ 
SIKRING A

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

• Sørg for, at der er en jordet (jordforbundet) stikkontakt til 
rådighed højst 1,5 m fra enhedens venstre side.

• Tilslut enheden til strømforsyningen med et trelederkabel 
(medfølger ikke). De maksimale belastningsdata angives på 
typepladen.

• Det skal være muligt at afbryde strømforsyningen til 
enheden. Du kan vælge enten at bruge et tilsluttet 
strømforsyningskabel eller en reparationsafbryder.

2.7.4 CITY-E

Fare:d Du må ikke udføre tilslutningsarbejdet, 
medmindre du er kvalificeret til at arbejde 
med tre-faset strøm.

• Tilslut enheden til strømforsyningen med en 5-leder kabel 
(medfølger ikke). De maksimale belastningsdata angives på 
typepladen.

• Der skal monteres en reparationsafbryder (medfølger ikke)  
mellem enheden og strømforsyningen. Kontakten skal:

- være alpolet, 
- have mindst  3 mm kontakt mellemrum,
- være placeret højst  4 m fra enhedens venstre side.

2.7.5 Tilslut enheden (CITY E)

Advarsel:w Sørg for, at strømforsyningen, du arbejder 
med, er slukket.

1. Montér reparationsafbryderen og tilslut den til 
strømforsyningen. 

2. Fjern inspektionspanelet 1:

- Fjern skruerne på forsiden af inspektionspanelet.
- Træk panelet lidt fremad og tag det af.

Forsigtig:c Hele panelet vil løsnes, når du trækker det fremad: 
Pas på, at det ikke falder ned.
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 3. Tilslut kabelforskruningen 2 til enheden. 

4. Før strømforsyningskablet gennem kabelforskruningen.

5. Tilslut kablet til terminalen 3 i enheden, i henhold til 
ledningsdiagrammet.

6. Monter inspektionspanelet igen og skru det fast. 

Advarsel:w Du bør altid fastgøre inspektionspanelet med 
flangemøtrikker med fræsede kanter: Disse er 
påkrævede for jordforbindelsen.

7. Tilslut strømforsyningskablet til reparationsafbryderen. 

Forsigtig:c Tænd ikke for strømforsyningen endnu.

2.8 Installation af kontrolpanel og eksterne kontroller (CITY og 
CYV)

2.8.1 Kontrolpanelets detaljer

Placering

• Du kan montere kontrolpanelet enten på væggen eller til 
en standard stikkontakt.
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Kabelføring

Bemærk:n Tag følgende i betragtning, ellers kan der forekomme 
fejl:

- Styrekablet mellem kontrolpanelet og den (første) 
tilsluttede enhed må ikke være over  50 m lang.

- Hold styrekabler væk fra elektromagnetiske felter og 
fejlkilder, som f.eks højspændingskabler og 
glimtændere.

- Stræk styrekabler ud eller rul dem pænt op.
- Fjern ikke dummy-stikket, medmindre andet er 

angivet.

Bemærk:n Brug kun styrekabler fra Biddle. Et standard 
modulopbygget telefonkabel er ikke egnet.

Flere enheder, der betjenes fra ét kontrolpanel

• Op til 10 enheder kan tilsluttes til et enkelt kontrolpanel.  
For at gøre dette, skal enhederne være indbyrdes 
forbundet.

• Styrekablernes samlede længde må ikke overstige  100 m.

2.8.2 Installation af berøringspladen

1. Åbn kontakten:

2. Tråd kablet gennem en åbning i bagpladen.

3. Fastgør bagpladen til væggen.

4. Fastgør kablet med den medfølgende aflastningsklemme.

Bemærk:n Kablet skal rage ca. 9 cm ud fra aflastningsklemmen.

5. Forbing styrekablets konnektor til den trykte 
kredsløbsplade.

6. Sæt frontpanelet på bagpladen.
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 2.8.3 Tilslutning af kontrolpanel til enheden

Kontrolpanelets forbindelser G og E er placeret på 
forbindelsespladen 3 på oversiden af enheden. De to stik er 
identiske. Et af de to stik har en dummy-prop.

1. Tilslut styrekabelet til den ledige terminal G eller E.

Bemærk:n Fjern ikke dummy-proppen fra det andet stik, da 
dette kan medføre fejl.

Bemærk:n Efterlad ca.  fri kabellængde: Dette vil være 
nødvendigt for at fjerne elektronikken ved 
vedligeholdelse af enheden.

Flere enheder, der betjenes fra ét kontrolpanel

1. For hver enhed der skal tilsluttes, fjern dummy-proppen fra 
stikket G eller E.

2. Forbind enhederne: Tilslut styrekablerne tilG og E.

Bemærk:n Fjern ikke dummy-proppen fra den sidste enhed, da 
dette kan medføre fejl.

2.8.4 Tilslutning af eksterne kontroller (option) 

Forbindelsespladen på oversiden side af enheden har tre 
indgange (X72) for tilslutning af eksterne kontroller.  
Indgangene kan bruges til at ændre enhedens driftstilstand 
uden indblanding fra brugeren. Indgangene kan bruges til 
tilslutning af f.eks et timer-ur, en kontakttermostat eller et relæ 
styret af en bygnings energistyringssystem.

1.  Tilslut kablet til de eksterne kontroller (hvis anvendt) til 
terminalerne på forbindelsespladen.

Forsigtig:c Indgangen er designet til kontroller med potentielt 
ledige kontakter. Biddle anbefaler brug af 
komponenter med guldbelagte kontakter og lav 
modstand. Helst mindre end 20 mΩ for at kunne 
skifte 1 mA ved 5 VDC.
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2.8.5 Inputfunktioner

Funktionerne af en styrekomponent afhænger af de terminaler, 
som komponenten er forbundet til, og af indstillingerne på 
grænsefladen Tabellen nedenfor viser den styrekomponent 
som terminalerne skal forbindes til for hver styrefunktion, og 
hvordan grænsefladen skal indstilles.

Indstillingen på grænsefladen vedrører rækkevidden for 
styrekomponenten:

• Lokalt: Styrekomponenten er aktiv på den enhed, som 
komponenten er forbundet til. 

• Globalt: Styrekomponenten er aktiv ikke kun på den 
enhed, som komponenten er forbundet til, men også på 
alle andre enheder tilsluttet samme berøringsplade. 

Rækkevidden er som standard sat til lokal. For at indstille 
kontrolrækkevidden til global, skal der flyttes en jumper på 
grænsefladen (blok X64). Den jumper der skal flyttes, 
afhænger af kontrolfunktionen (se tabel nedenfor). Placer den 
fjernede jumper i reservepositionen (X65).

Grænsefladen er placeret inde i enheden, og er tilgængelig 
efter fjernelse af inspektionspanelet.

Forsigtig:c Til CITY:
En jumper bliver installeret som standard mellem 
terminalerne T og G. Denne jumper skal fjernes, hvis 
du tilslutter en kontrolkomponent til T og G. Hvis 
du ikke installerer en kontrolkomponent, skal 
jumperen efterlades på plads: Enheden vil ikke 
fungere uden jumperen.

Forsigtig:c Til CYV:
CYV enheder er udstyret med et aktiveringsrelæ, 
der styres af Daikin systemet. Dette relæ er tilsluttet 
terminalerne T og G på blok X72. Enheden kan kun 
TÆNDES og SLUKKES, når Daikin systemet er 
aktivt.  Hvis Daikin systemet ikke er aktivt, er 
enheden SLUKKET.

Du kan vælge at TÆNDE og SLUKKE for enheden 
eksternt, uafhængigt af Daikin systemet. I dette 
tilfælde skal du installere en jumper eller 
styrekomponent mellem terminalerne T og G i 
stedet for eller parallelt med standardkablerne.
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 Kontakterne på terminalerne på blok X72 har kun 
en funktion, når aktiveringskontakten er lukket af 
Daikin systemet.

Indgangenes funktion

Bemærk:n De funktioner, der bruger terminalerne P og G er 
kun tilgængelige fra grænsefladeversion V4.0 Rev.06 
(IC10). Den globale rækkevidde for terminalerne P 
og G kan kun indstilles fra berøringspladeversion 
V2.1 Rev.02 og grænsefladeversion V4.0 Rev.07 
(IC10). Standardindstillinger af jumperne på blok 
X64 vises i det modstående skema.

FUNKTION RÆKKEVIDDE TERMI-
NAL FUNKTION

LOKALT GLOBALT KONTAKT LUKKET KONTAKT ÅBEN

TÆND og 
SLUK for 
enheden

Ingen ind-
stilling på-
krævet

Fjern jum-
per 6 fra 
blok 64 på 
grænsefla-
den.

T og G Enheden er på stand-by. En-
heden kan TÆNDES og 
SLUKKES via berøringspla-
den.

Enheden er SLUKKET og 
kan ikke TÆNDES eller 
SLUKKES via berøringspla-
den.

Ændring af 
indstilling

Ingen ind-
stilling på-
krævet

Fjern jum-
per 5 fra 
blok 64 på 
grænsefla-
den.

D og G Enheden opererer på 1 ni-
veau højere end indikeret af 
berøringspladen. På CITY E 
bliver den elektriske op-
varmning også øget.

Enheden virker som indike-
ret af berøringspladen.

P og G Enheden opererer på det 
højeste niveau  På CITY E 
bliver den elektriske op-
varmning ikke øget.

Enheden virker som indike-
ret af berøringspladen.

D, P og 
G

Enheden opererer på det 
højeste niveau  På CITY E 
bliver den elektriske op-
varmning også ændret til det 
højeste niveau.

Enheden virker som indike-
ret af berøringspladen.

Advarsel; Hvis den elektriske opvarmning aldrig skal skiftes op på 
samme tid, skal jumper 4 fjernes. Denne indstilling har kun en local 
funktion og skal derfor foretages på hver enhed, hvor denne funktion 
ønskes.
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2.8.6 Enhedsudgang (CYV)

CYV-enheder er udstyret med en ekstra udgang X83 på 
enheden. Kontakten til denne udgang afbrydes, når enheden er 
tændt. 

Denne udgang kan f.eks. anvendes til et funktionssignal.

2.8.7 Initialisering af berøringspladen

For at informere berøringspladen om hvor mange enheder der 
er tilsluttet, skal den initialiseres. Initialisering skal udføres i de 
følgende situationer:

• Før enheden sættes i drift.

• Efter tilslutning af yderligere enheder til berøringspladen.

• For at tjekke styrekablet.

1. Tryk på tasterne :, ] og [ samtidigt.

2. Vent 10 sekunder. LED'en på tasterne ] og[ begynder 
at blinke.

3. Vent 2 minutter. LED'en på tast : begynder at blinke. 
Antallet af blink fra LED'en svarer til antallet af enheder, 
der er forbundet til berøringspladen.

Enheden er nu klar til brug.

2.9 Styresystem uden berøringsplade (CITY og CYV)

Enheden kan styres ved hjælp af kontrolkomponenter såsom et 
relæ styret af en bygnings energistyringssystem, en 
rumtermostat, en timer eller en dørkontakt. Den normale 
Biddle berøringsplade er derfor ikke nødvendig. 

Det er ikke muligt at indstille varmeeffekten separat fra 
ventilatorhastigheden på følgende enheder:

• CITY-E

• CYV

Hvis separat styring af elvarmeeffekten alligevel er nødvendig, 
anbefaler vi brugen af en effektregulator (f.eks: Kimsafe).
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 2.9.1 Ændring af grænsefladen

For at tilpasse enheden til drift uden trykknapafbryder, skal 
grænsefladen ændres. Dette gøres ved at fjerne jumperne 1 og 
2 fra blok X64 på grænsefladen.

1. SLUK for strømforsyningen.

2. Åbn enheden (se også enhedens betjeningsvejledning).

3. Flyt jumpere 1 og 2 til reservepositionerne (X65)

4. Luk enheden.

2.9.2 Tilslutning af kontrolkomponenter

Forsigtig:c Kontrolkomponenter skal forbindes til blok X72 på 
forbindelsespladen på  e nhedens yderside.

Forsigtig:c Kontrolkomponenter skal skifte med potentielle 
ledige kontakter.  Biddle anbefaler brug af 
komponenter med guldbelagte kontakter og lav 
modstand. Helst mindre end 20 mΩ for at kunne 
skifte 1 mA ved 5 VDC.

Kontrolkomponenterne kan aktivere fire funktioner:

• SLUKKE for enheden

• Skifte enheden til lav hastighed (1)

• Skifte enheden til medium hastighed (2)

• Skifte enheden til høj hastighed (3)

En funktion aktiveres, når et styrekomponent giver kontakt 
mellem de forbundne terminaler som vist i figuren. Følg 
vejledningen nedenfor for at anvende én eller flere funktioner:
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1. Vælg en styrefunktion.

2. Tilslut kontrolkomponenten til de tilsvarende terminaler P, 
D, T eller G på blok X72. Brug kredsløbsdiagrammet til 
venstre.

3. Gentag trin 1 og 2 for hver yderligere komponent.

4. Tilslut enheden til strømforsyningen Styresystemet er nu 
klar til brug.

Hvis du vil tilslutte flere enheder (højst  10) til 1 
kontrolkomponent, skal kablerne på terminalerne forbindes 
mellem enhederne.

2.10 Færdiggør enheden

2.10.1 Færdiggørelse af frithængende modeller

Montering af indløbsrister

1. Montér indløbsristen på enheden:

- Hægt ristene på den øverste side af enheden.
- Bagsiden af hvert rist har et fremspring. Montér risten 

med dette fremspring i det rektangulære hul.

2.10.2 Færdiggørelse af forsænkede modeller

Generelt

Bemærk:n Sørg for, at enheden forbliver tilgængelig for 
vedligeholdelse og reparation via f.eks. en 
inspektionsluge.

Justering af udledningskanalen

Hvis du installerer to eller flere enheder ved siden af hinanden, 
skal du justere udledningskanalen, så de afsluttende kanter er 
ikke i vejen for hinanden.

1. Fjern endestykket med afsluttende kant 1.
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 2. Montér endestykket uden afsluttende kant 2.

Installation af udledningskanalen

1. Lav et hul i loftet for udledning (for dimensioner, se tabel).

2. Fastgør de to vinkelsektioner 3 med pladeskruer til 
enheden, langs kanterne af udledningsåbningen.

3. Skub udledningskanalen 4 ind i enhedens 
udledningsåbning, indtil den ønskede højde er opnået.

4. Brug pladeskruer til at fastgøre udledningskanalen til 
vinkelsektionerne 3.

Udledning sektion hul dimensioner

Installation af indløbssektionens overtrykskammer 

1. Lav et hul i det falske loft til indløbssektionen (se tabel).

2. Fjern risten fra indløbsristen:

- Skub de to ben 1 i risten mod hinanden og vip risten 
udad.

- Skub de to ben ved 2 mod hinanden og tag risten ud.

3. Monter overtrykskammeret i indløbsrammen.

STØR-
RELSE TYPE DIMENSIONER

a CITY S-R 102 mm
CITY M-R 102 mm
CITY L-R 133,5 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm
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4. Sæt risten tilbage på plads i rammen.

Bemærk:n Overtrykskammeret kan allerede være monteret i 
indløbsristen ved levering.

5. Fastgør kantbehandlingsstrimlerne til rammen.

6. Hæng indløbssektionen op. Brug de medfølgende skrueøjne 
eller fire M6 gevindstænger til dette.

Indløb sektion hul dimensioner

Tilslut enhedsovertrykskammeret til 
gitterovertrykskammeret

1. Tilslut enhedsovertrykskammeret til 
gitterovertrykskammeret ved hjælp af fleksible kanaler. 
Brug slangeklemmer til at fastgøre kanalerne.

Overtrykskammerkanalens diameter

STØR-
RELSE TYPE DIMENSIONER

a CITY S-R 268 mm
CITY M-R 268 mm
CITY L-R 368 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm

TYPE KANALENS DIAMETER

CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY L-R 250 mm
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 2.10.3 Færdiggørelse af kassettemodeller

Bemærk:n Med enhedstyperne CITY 200 og CITY 250, bliver 
komponenterne i indløbssektionen leveret i to dele.

Installation af indløbskabinettet

1. Installér enhedens indløbskabinet:

- Hægt indløbskabinettet på den øverste side af enheden.
- Skru flange 1 på indløbskabinettet til enheden.

2. Fastgør vinkelpunkterne 2 på indløbskabinettet til loftet.  
For at gøre dette, skal du bruge de medfølgende skrueøjne 
eller to gevindstænger, M6.

Advarsel:w Hvis du ikke fastgør indløbskabinettet til 
loftet, kan enheden tippe over og falde ud af 
ophængsbeslagene.

Installation af indløbets overtrykskammer

1. Fjern risten fra rammen:

- Skub de to ben 1 i risten mod hinanden og vip risten 
udad.

- Skub de to ben ved 2 mod hinanden og tag risten ud.

2. Skru rammen 3 på indløbskabinettet. 

3. Put risten tilbage på dens ramme.
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Færdiggørelse

1. Fastgør kantbehandlingsstrimlerne omkring enheden.

2. Lav et hul i det falske loft med dimensionerne angivet i 
tabellen. 

Enhed hul dimensioner

2.11 Tænd og tjek funktion

1. For alle modeller:
Tjek de følgende tilslutninger:

- Strømforsyning,
- Styrekabel/kabler mellem kontrolpanel og enhed(er);
- Til CYQ og CYV: Styrekabler mellem enhed(er) og 

Daikin komponenter.
- Eksterne styrekomponenter (hvis anvendt).

2. Til CYQ og CYV:

1. TÆND Daikin indendørs enheder og udendørs enhed.
2. Test Daikin systemet som beskrevet i 

installationsmanualen for udendørs enheden.

3. For alle modeller:

1. TÆND for strømforsyningen og/eller stikket i alle 
tilsluttede enheder.

2. TÆND for luftgardinet med kontrolpanelet.
3. Initialisér kontrolpanelet.

4. Til CITY W og CYV:

1. Tjek at varmeveksleren er tilsluttet korrekt.

STØRRELSE TYPE DIMENSIONER

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

b CITY 100-C 1008 mm
CITY 150-C 1508 mm
CITY 250-C 2508 mm
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 2. Tjek at centralvarmeanlægget eller Daikin systemet er 
tændt.

3. Mærk om den udledte luftstrøm bliver varm. Dette kan 
tage lidt tid.

4. Udluft varmeveksleren hvis påkrævet.

Til CYQ:
Betjen enheden ved hjælp af Daikin kontrolpanelet og tjek 
funktionen:

1. TÆND for systemet. Enheden skal begynde at aflade 
luft.

2. Set systemet til opvarmningstilstand og sæt 
temperaturen til maksimum. Efter en kort tid skal 
enheden begynde at aflade varm luft.

3. Sæt driftstilstanden til kun ventilator. Efter en kort tid 
skal enheden begynde at aflade kølig luft.

4. SLUK for hele systemet. Efter en kort tid skal enheden 
selv slukke.

Til CITY E:

1. Sørg for at opvarmning er aktiveret i kontrolpanelet.
2. Mærk om den udledte luftstrøm bliver varm.

Til CITY A:
Mærk om enheden udleder luft.
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3 .  . Operation CITY og CYV

CITY og CYV enhederne er udstyret med en berøringsplade. 
Berøringspladen har 3 eller 5 taster, afhængigt af version. Disse 
taster giver brugeren mulighed for at foretage følgende 
indstillinger:

• TÆNDE og SLUKKE for enheden.

• Indstilling af ventilatorhastighed - tast :, ] og [.

• Indstilling af opvarmningen - tast ' and " (CITY E og 
CYV).

Det er muligt, at en termostat er forbundet til apparatet. I 
dette tilfælde skal du læse den relevante manual for 
instruktioner.

3.1 TÆND og SLUK for enheden

Enheden er slukket, når ingen af LED'erne over tasterne :, 
], eller [ lyser. TÆND for enheden ved at trykke på én af 
tasterne.

SLUK for enheden ved at trykke på ventilatorindstillingstasten 
(tast:, ], eller [) hvor der lyser en LED ovenfor. Enheden 
stopper og LED'en over tasten slukkes.

3.2 Indstilling af ventilatorhastighed

Enheden har tre ventilatorhastigheder.

• Tryk på : for at skifte ventilatoren til lav hastighed.

• Tryk på ] for at skifte ventilatoren til medium hastighed.

• Tryk på [ for at skifte ventilatoren til høj hastighed.

Bemærk:n SLUK for enheden ved at trykke på tasten, hvor der 
lyser en LED ovenfor.

3.2.1 Anbefalet indstilling

For at opnå maksimal klimaseparation med minimalt 
energiforbrug, anbefaler Biddle at man vælger den laveste 
indstilling, hvor der ikke er noget træk.
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 3.3 Indstilling af opvarmningen (CITY E og CYV)

Enheden har to opvarmningsniveauer.

• Tryk på ' for at skifte opvarmning til lavt niveau.

• Tryk på " for at skifte opvarmning til højt niveau.

Bemærk:n SLUK for opvarmningen  ved at trykke på tasten, 
hvor der lyser en LED ovenfor.

Bemærk:n Hvis du trykker på " mens enheden er indstillet til 
lav ventilatorhastighed, vil enheden automatisk skifte 
til medium ventilatorhastighed af af 
sikkerhedshensyn.

På CYV modellen forbliver udledningstemperaturen 
mere eller mindre konstant, men den samlede 
opvarmningkapacitet øges.
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4 .  . Brug af CYQ

Daikin kontrolpanel Luftgardinet styres med Daikin kontrolpanelet.

De fleste funktioner på Daikin kontrolpanelet fungerer som 
beskrevet i den tilsvarende brugervejledning. Et antal 
funktioner er forskellige eller virker slet ikke.

4.1 TÆND og SLUK for enheden

4.1.1 TÆND og SLUK for systemet.

• Tryk på tasten  for at TÆNDE og SLUKKE for systemet. 

Når LED'en ved siden af denne tast lyser, er systemet tændt. 
Hvis LED‹en blinker, er der en fejl.

4.1.2 Vælg af driftstilstand

Vælg af driftstilstand med tast :

• Kun ventilator (symbol ): Luftgardinet udleder konstant 
uopvarmet luft.

• Opvarmning (symbol ): Systemet styrer automatisk 
opvarmningen af luftgardinet.

Andre driftstilstande er ikke tilgængelige. 

4.1.3 Optøning

Når Daikin kontrolpanelet viser symbolet , kører 
systemet i optøningstilstand. Luftgardinet udleder derefter 
uopvarmet eller kold luft eller virker ikke (afhængigt af 
indstillingerne på kontrolpanelet).

Optøning aktiveres automatisk af systemet, når det påkræves. 
Når optøningen er afsluttet, vil enheden fungere normalt igen.

Se også:
2.6.4 "Indstillinger på Daikin kontrolpanelet" på side 19
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 4.2 Styring af luftgardinet 

4.2.1 Justering af luftgardinets styrke

Luftgardinet har to forudindstillede styrker.

• Skift til den anden styrke med tasten .

Tasten  har ingen funktion.

Anbefalet indstilling

For at opnå maksimal klimaseparation med minimalt 
energiforbrug, anbefaler Biddle at man vælger den laveste 
indstilling, hvor der ikke er noget træk.

4.2.2 Justering af varmen

Display på Daikin kontrolpanelet (eksempel) • Indstil den ønskede rumtemperatur med tasterne . 

Systemet styrer automatisk opvarmningen af luftgardinet. 
Opvarmningen standses, når den indstillede rumtemperatur er 
nået. Luftgardinet udleder derefter uopvarmet luft eller 
standser (afhængigt af indstillingerne på Daikin kontrolpanelet).

Bemærk:n For at undgå problemer med træk, anbefaler Biddle, 
at temperaturen sættes til maksimum.

Se også:
2.6.4 "Indstillinger på Daikin kontrolpanelet" på side 19
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5 .  . Vedligeholdelse

5.1 Udskiftning eller rensning af filteret.

Filteret skal renses regelmæssigt. Et snavset filter kan forårsage 
utilstrækkelig opvarmning samt et højt støjniveau. Hvor tit 
filteret skal renses, afhænger af lokale vilkår. 

Du kan rense filteret med f.eks en støvsuger. Efter nogle 
rensninger, skal filteret dog udskiftes. Nye filtre kan bestilles 
fra Biddle.

5.1.1 Sådan fjernes filteret

Frithængende modeller

1. Fjern indløbsristen fra enheden: 

- Løft risten fra bunden og hægt den af. 

2. Fjern risten fra indløbsristen:

- Sæt fingrene ind i hullerne på 1, 
- Træk i den viste retning.

3. Rens eller udskift filteret.
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 Forsænkede modeller og kassettemodeller

1. Åbn indløbsristen:

- Skub de to ben 1  mod hinanden - risten vil vippe ned.

2. Skub filteret ud af risten.

3. Rens eller udskift filteret.

5.2 Rengøring af enheden

Du kan rengøre ydersiden af enheden med en fugtig klud og et 
normalt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler.

Forsigtig:c Sørg for, at der ikke løber vand ind i enheden.

5.3 Planlagt vedligeholdelse

Biddle anbefaler, at den følgende inspektion og vedligeholdelse 
udføres af en installatør eller anden teknisk ekspert hvert år.

• Tjek om filteret er rent nok og ubeskadiget.  Hvis det er 
nødvendigt, udskift filteret.

• Tjek at varmeveksleren eller de elektriske varmeelementer 
er rene. Støv på elementerne kan medføre lugtgener.

Fjern forsigtigt støvet med en støvsuger. 

Forsigtig:c Lamellerne på varmeveksleren er skrøbelige dele.

Advarsel:w Lamellerne på varmeveksleren er skarpe.

• Tjek driften af ventilatorerne.
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6 .  . Fejl

6.1 Sikkerhedsanvisninger

Fare:d Kun behørigt kvalificeret teknisk personale 
må arbejde med enhedens indre.

Advarsel:w Før du begynder: Læs 
sikkerhedsanvisningerne.

Se også:
1.4 "Sikkerhedsanvisninger" på side 10

6.2 Tjek for fejl

Bemærk:n Du behøver ikke at være ekspert for at foretage de 
følgende tjeks. 

Hvis du har mistanke om en fejl, så gør følgende for at afgøre, 
om der er en fejl:

1. Udfør de følgende trin for at afgøre, om dette fænomen let 
kan afhjælpes, eller om det er forårsaget af en fejl.

2. Hvis du fastslår, at der er en fejl, der ikke kan afhjælpes ved 
hjælp af de følgende trin, skal du kontakte din leverandør.

6.2.1 For CYQ:

1. Set systemet til opvarmningstilstand med Daikin 
kontrolpanelet og sæt temperaturen til maksimum.

- Hvis enheden ikke udleder luft eller varm luft efter 15 
minutter, så er der en fejl.

2. Sæt temperaturen til minimum.

- Hvis enheden stadig udleder varm luft efter 15 
minutter, så er der en fejl.
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 Se også:
6.3 "Løsning af enkle problemer" på side 42
6.4 "Afhjælpning af fejl" på side 43

6.3 Løsning af enkle problemer

Hvis du har mistanke om en fejl, så prøv først at løse 
problemet ved hjælp af den nedenstående tabel.  Du behøver 
ikke være ekspert for at gøre dette.

Se også:
2.6.4 "Indstillinger på Daikin kontrolpanelet" på side 19

PROBLEM MULIG ÅRSAG HVAD SKAL DER GØRES

Enheden fungerer ikke, berøringsta-
sten reagerer ikke når der trykkes 
på den. 

Ingen strømforsyning til berørings-
tasten.

Tjek strømforsyningen:
• Tilslut stikkontakt,
• Reparationsafbryder,
• Tændt enhed.

Ingen strømforsyning til enheden. Tjek strømforsyningen til enheden.
Berøringspladen er ikke blevet initi-
aliseret.

Initialisér berøringspladen.

 Dårlig kontakt fra modulstik eller 
brud på kabel.

Tjek kontakter i stikket (fjern even-
tuel emballagefilm) Hvis det er nød-
vendigt, udskift kablet.

Luftgardinet er SLUKKET, men er 
stadig i drift.

Kun elektrisk opvarmede modeller: 
Enheden køler automatisk af.

Dette er ikke en fejl. Normalt vil 
enheden automatisk lukke ned in-
den for 10 minutter.

For enheder tilsluttet til et Daikin system, CYQ og CYV:
Displayet på kontrolpanelet er 
tomt.

Ingen strømforsyning til enheden 
som kontrolpanelet er forbundet til.

Tjek stikket og strømforsyningen.

Tast  på Daikin kontrolpanelet 
virker ikke. 

Denne tast har ingen funktion.

Luftgardinet virker ikke. Systemet er SLUKKET, eller har 
automatisk slukket for luftgardinet.

Tjek indstillingerne på Daikin kon-
trolpanelet.

Luftgardinet udleder uopvarmet 
luft.

Der er opstået en fejl i Daikin sy-
stemet.

Tjek indstillingerne på Daikin kon-
trolpanelet. 

Daikin systemet har automatisk 
slukket for opvarmningen.

Tjek indstillingerne på Daikin kon-
trolpanelet. 

Luftgardinet udleder uopvarmet el-
ler kold luft, eller virker ikke, og 
Daikin kontrolpanelet viser 

.

Systemet kører i optøningstilstand. 
Dette tager 5 til 10 minutter.

Vent indtil optøning er afsluttet.
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2.8.7 "Initialisering af berøringspladen" på side 27
4.1 "TÆND og SLUK for enheden" på side 37
4.1.1 "TÆND og SLUK for systemet." på side 37

6.4 Afhjælpning af fejl

Hvis du har mistanke om en fejl:

1. Tjek om problemet kan løses nemt.

2. Prøv at løse problemet ved hjælp af den nedenstående 
tabel. Der kræves teknisk ekspertise til dette.

PROBLEM MULIG ÅRSAG HVAD SKAL DER GØRES

Kontrolpanelet fungerer normalt, 
men enheden reagerer ikke.

Ingen jumper mellem terminal T og 
G.

Installér en jumper mellem terminal 
T og terminal G på blok X72.

Enheden styres af et signal fra en 
ekstern kontrol.

Tjek input og jumperne

Ventilatorerne får ingen strøm. 1. Tjek transformersikringen.
2. Tjek kablerne mellem 

transformeren og ventilatorerne.
3. Udskift transformeren.

Enheden fungerer ikke, berøringsta-
sten reagerer ikke når der trykkes 
på den. 

Enheden modtager ingen strøm. Tjek elforbindelser og kabler.
Tilslutningen mellem kontrolpanelet 
og den trykte kredsløbsplade er ik-
ke korrekt.

1. Tjek kontrolkablet.
2. Tjek kabler mellem stikplade og 

den trykte kredsløbsplade.
Den trykte kredsløbsplade virker 
ikke.

1. Tjek sikring F2.
2. Tjek strømforsyningskablet.
3. Udskift den trykte 

kredsløbsplade.
Kontrolpanelet er defekt. Tjek kontrolpanelet ved at tilslutte 

det til en anden enhed med et andet 
kabel.  Udskift kontrolpanelet, hvis 
det ikke virker.

Én ventilator virker ikke. Ventilatoren modtager ingen strøm 
eller er defekt.

1. Check ventilatorens kabler.
2. Tjek transformersikringen.
3. Udskift ventilatoren.

Ventilatorerne kører ikke ved en 
bestemt styrke.

Forbindelsen til den relevante hane 
er ikke korrekt.

1. Tjek transformerens tilslutninger.
2. Tjek kabler mellem den trykte 

kredsløbsplade og 
transformeren.

Den elektriske opvarming virker ik-
ke.

Enheden er blevet overophedet. Tjek temperaturbegrænseren.
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Se også:
2.8.5 "Inputfunktioner" på side 25
2.6.4 "Indstillinger på Daikin kontrolpanelet" på side 19
2.8 "Installation af kontrolpanel og eksterne kontroller (CITY og 

CYV)" på side 22
2.9 "Styresystem uden berøringsplade (CITY og CYV)" på 

side 27
7.3 "Elektronikmodulet" på side 47
7.4 "Daikin elektronikmodul (CYQ og CYV)" på side 47
7.5 "Sikringer" på side 48
7.8 "Nulstilling af maksimumtermostaten (CITY E)" på side 49

Enheden fungerer ikke som forven-
tet.

1. Kontrolkomponenter er muligvis 
ikke forbundet korrekt.

Tjek installationen.

2. Indstillingerne af jumpere 1, 2 og 
3 (rød) adskiller sig fra standardin-
stillingerne.

Tjek jumpernes placering.

For enheder tilsluttet til et Daikin system, CYQ og CYV:
Displayet på Daikin kontrolpanelet 
er tomt.

Ingen strømforsyning til den tilslut-
tede enhed.

1. Tjek strømforsyningen.
2. Se kontrolpanelets 

installationsmanual.
3. Kontakt leverandøren.

Dårlig tilslutning til kontrolpanelet.
Daikin-elektronikken i luftgardinet 
er defekt.

Daikin kontrolpanelet viser en fejl 
(blinkende LED og/eller fejlkode).

Daikin-elektronikken i enheden el-
ler udendørs enheden opdager en 
fejl.

1. Se servicemanualen til udendørs 
enheden.

2. Kontakt leverandøren.
Luftgardinet virker ikke, selv om 
Daikin kontrolpanelet indikerer, at 
det virker normalt.

Fejl i Biddle-elektronik, transformer, 
sikring eller ventilatorer i enheden.

1. Tjek sikringerne.
2. Tjek ledningsforbindelser til 

transformeren.
3. Tjek ledningsføring mellem 

komponenter i enheden.
Enheden udleder konstant kold luft 
og/eller der drypper kondensation 
fra enheden.

Der er en fejl i luftgardinet.
Advarsel:
Denne situation kan resultere i fare 
og/eller skader.

1. SLUK straks for hele systemet.
2. Kontakt leverandøren.

PROBLEM MULIG ÅRSAG HVAD SKAL DER GØRES
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7 .  . Service

7.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel:w Servicearbejde på enheden må kun udføres af 
kvalificeret teknisk personale.

Advarsel:w Før du begynder: Læs 
sikkerhedsanvisningerne.

Se også:
1.4 "Sikkerhedsanvisninger" på side 10

7.2 Adgang til enhedens interiør

7.2.1 For alle modeller

1. SLUK for enheden ved hjælp af kontrolpanelet.

Advarsel:w Afbryd strømforsyningen (tag stikket ud af 
stikkontakten eller tryk isolationskontakten 
til OFF).

7.2.2 For frithængende modeller

1. Fjern indløbsristene fra enheden: 

- Løft risten fra bunden og hægt den af. 
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 7.2.3 For kassettemodeller

1. Fjern risten fra rammen:

- Skub de to ben 1 i risten mod hinanden - risten vil 
vippe ned.

- Skub de to ben ved 2 mod hinanden og tag risten ud.

2. Løsn skruerne 3 og fjern rammen.

7.2.4 For alle modeller

1. Fjern inspektionspanelet 1:

- Fjern skruerne på forsiden af inspektionspanelet.
- Træk panelet lidt fremad og tag det af.

Forsigtig:c Hele panelet vil løsnes, når du trækker det fremad: 
Pas på, at det ikke falder ned.

Advarsel:w Ved udskiftning af inspektionspanelet, bør du 
altid fastgøre det med flangemøtrikker med 
fræsede kanter: Disse er påkrævede for 
jordforbindelsen.
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7.3 Elektronikmodulet

Enheden indeholder ét elektronikmodul. Afhængigt af 
versionen, omfatter dette bl.a.:

• Transformeren;

• Den trykte kredsløbsplade;

• Forbindelsespladen;

• Sikringerne.

7.3.1 Afmontering af elektronikmodulet

1. SLUK for enheden ved hjælp af kontrolpanelet.

Advarsel:w Afbryd strømforsyningen (tag stikket ud af 
stikkontakten eller tryk isolationskontakten 
til OFF).

2. Fjern inspektionspanelet.

3. Afmonter alle enhedstilsluttede stik og jordforbundede 
tilslutninger fra den trykte kredsløbsplade.

4. Fjern skruerne 1.

5. Afmonter elektronikmodulet

6. Fjern stikkene fra forbindelsespladen.

7.4 Daikin elektronikmodul (CYQ og CYV)

Ud over Biddle-elektronikken indeholder enheden også et 
Daikin elektronikmodul.
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 7.4.1 Adgang til Daikin elektronikken i enheden

Alle modeller

1. Fjern inspektionspanelet 1 fra enheden.

2. Biddle elektronikken kan findes ved 2.

Modeller med udledningsbredde 150, 200 eller 250

1. Fjern låget 3. Daikin elektronikken er placeret bag dette 
låg.

Modeller med udledningsbredde 100

1. Fjern låget 4 fra kassen på siden af enheden. Daikin 
elektronikken er placeret bag dette låg.

7.5 Sikringer

Enheden har to sikringer. 

1. Transformersikring 1.

2. Sikring F60 2 til den trykte kredsløbsplade.

Værdierne er angivet for sikringerne.

Kun til CYQ og CYV:
Daikin elektronikmodulet har en ekstra sikring på den trykte 
kredsløbsplade, angivet med F1U.
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7.6 Udluftning af varmeveksleren (CITY W)

Luftovertryksventilen 2 er placeret øverst til venstre på 
enheden.

7.7 Afblødning af varmeveksleren (CITY W)

Bundproppen 1 er placeret på venstre på enheden.

7.8 Nulstilling af maksimumtermostaten (CITY E)

Enheden er udstyret med en maksimumtermostat. Dette skal 
nulstilles manuelt, hvis den aktiveres.

1. SLUK for enheden.

2. Fjern inspektionspanelet.

3. Find 1 og nulstil 2 maksimumtermostaten.

4. Luk enheden.

Forsigtig:c Et strømsvigt kan aktivere maksimumtermostaten.

7.9 Konfiguration af Biddle styrekablet

Styrekablet for Biddle enhederne er forskellig fra standard 
modulopbyggede telefonkabler. 
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 Stikkene er af typen RJ-11, men stikkene er 'lige': Kernen er 
forbundet til samme ben i begge ender af kablet.

Farvekodning for Biddle kabler

Ben Farve
1. (bruges ikke)
2. sort
3 rød
4 grøn
5 gul
6 (bruges ikke)
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da8 .  . Afmontering

Afmontering af installationen, håndtering af kølemediet, olie og 
andre dele skal udføres af en autoriseret installatør i 
overensstemmelse med de relevante lokale og nationale 
bestemmelser.

I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal gammelt 
elektrisk og elektronisk udstyr indsamles til genanvendelse. 
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes på den rigtige måde 
kan du hjælpe med at forhindre en potentielt negativ 
indvirkning på miljøet og sundhed. For yderligere information, 
kontakt venligst din leverandør eller de offentlige myndigheder.



Adresse for alle lande:

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

tlf.: +31 512 33 55 24
fax: +31 512 33 55 54

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

da Copyright og varemærker

Alle oplysninger og illustrationer i denne vejledning tilhører Biddle og må ikke benyttes (til andet end den faktiske 
drift af enheden), fotokopieres, duplikeres, oversættes og/eller blive bekendtgøres til tredjeparter uden Biddle 
forudgående skriftlige tilladelse.

Navnet Biddle er et registreret varemærke.

Garanti og ansvar

Se venligst Biddles salgs- og leveringsbetingelser for garanti og ansvarsvilkår. 

Biddle udelukker ansvaret for følgeskader på enhver tid og under alle forhold.

Ansvar for indholdet af denne vejledning

Uanset hvor meget omhu der har været taget i brug for at sikre korrektheden og om nødvendigt, fuldstændigheden 
af beskrivelsen af de relevante dele, fralægger Biddle sig ethvert ansvar for skader som følge af unøjagtigheder og/
eller mangler i denne vejledning.

Hvis du opdager fejl eller uklarheder i denne brugervejledning vil vi gerne høre fra dig: det hjælper os til at 
forbedre vores dokumentation yderligere.

Biddle forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne angivet i denne vejledning.

For flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om specifikke områder vedrørende dette produkt, så er du velkommen 
til at kontakte Biddle.
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