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1.  .  Inledning

1.1 Om denna bruksanvisning

I den här bruksanvisningen beskrivs hur komfort-luftridåerna 
av modell CITY, CYQ, CYV installeras, används och 
underhålls. Här hittar du också instruktioner och information 
om olika service- och skötselåtgärder.

1.2 Så här läser du denna bruksanvisning

1.2.1 Endast för CYQ och CYV:

Denna bruksanvisning hänvisar till bruksanvisningarna för 
komponenter från Daikin (utomhusenhet, inomhusenhet, 
manöverpanel osv.).

1.2.2 Symboler som används i bruksanvisningens 
marginal

Följande symboler används i denna bruksanvisning:

Observera:n Denna symbol riktar uppmärksamheten mot en 
viktig del av texten.

Se upp!c Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett 
korrekt sätt riskerar du att skada enheten.

Följ instruktionerna noggrant.

Varning:w Om du inte utför denna procedur eller åtgärd 
på ett korrekt sätt riskerar du att skada 
utrustningen och/eller dig själv.

Följ instruktionerna noggrant.
sv-4



BRUKSANVISNING FÖR CITY INLEDNING

sv
Fara:d Denna symbol indikerar en procedur eller 
åtgärd som är förbjuden att utföra.

Om du ignorerar denna varning riskerar du 
att skada utrustningen och/eller dig själv på 
ett allvarligt sätt.

1.2.3 Piktogram som används på luftridån och i 
bruksanvisningen

Följande piktogram indikerar potentiella risker eller faror. 
Samma piktogram finns också på själva enheten.

Piktogram

1.2.4 Övrig dokumentation

Utöver denna bruksanvisning medföljer följande dokument 
med enheten:

• Kopplingsschema för installation och service 

1.3 Om luftridån

1.3.1 Tillämpningar

Komfort-luftridån är avsedd för att skapa klimatseparation 
mellan två rum samt för uppvärmning och filtrering av luft 
(filterklass EN779-G2). Aggregatet placeras ovanför en 
dörröppning, tvärs över hela dörröppningens bredd.

PIKTOGRAM BESKRIVNING

w Denna del av enheten innehåller spänningsfërande komponenter.

Arbete i denna del får endast utföras av utbildad och behörig underhållpersonal.

Iaktta försiktighet.

w Denna yta eller del kan bli varm. Vid beröring föreligger risk för brännska-
dor.
Bruksanvisning version 6 (19-09-2012) sv-5



INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ

sv
Den utanpåliggande modellen är utformad för att installeras 
fritt och synligt ovanför en dörröppning.

Den inbyggda modellen är avsedd för att monteras in i ett 
undertak, där intagsöppningen eventuellt kan placeras en bit 
bort från aggregatet.

Kassettmodellen är utformad för att installeras ovanför ett 
undertak, på ett sådant sätt att intagsöppningen placeras nära 
aggregatet och aggregatet blir lätt att komma åt. 

CYQ och CYV

Luftridån CYQ/CYV är ansluten till ett Daikin 
direktexpansionssystem. Luften som blåses genom luftridån 
värms upp av köldmediet. Luftridån styrs och drivs delvis av 
Daikin-systemet och delvis av Biddle-systemet.

Systemet har ett antal begränsningar:

• Enheten lämpar sig endast för användning i Daikin 
direktexpansionssystem.

• Enheten är inte lämplig för kylning.

• Daikin-systemet måste vara aktivt hela tiden.

Andra versioner och avsedd användning.

På begäran kan vi tillhandahålla versioner till andra 
tillämpningar.
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Varning:w Annan användning än de ovan beskrivna anses 
inte vara avsedd användning. Biddle tar inget 
ansvar för skador på person eller utrustning 
vid annan användning än den avsedda. Avsedd 
användning innebär även att instruktionerna i 
denna bruksanvändning iakttas och följs.

1.3.2 Funktion

Luftridån blåser ut en varm luftström rakt nedåt, vilket 
resulterar i att:

• Den luftväxling som sker mellan två rum på grund av 
temperaturskillnader (konvektion) stoppas.

• Den kalla luft som ändå strömmar in till följd av drag värms 
upp.

1.3.3 Typbeteckning

Tabellen nedan ger en översikt över tillgängliga modeller av 
komfort-luftridåer samt överensstämmande typbeteckningar. 
Kombinerade utgör typbeteckningarna typkoden, till exempel: 
CITY S-100-W-F

Om någon del av bruksanvisningen bara hänför sig till vissa 
modeller, kommer dessa att indikeras med hjälp av respektive 
typbeteckning, till exempel:

• CITY S: Modeller med kapacitet av typen S

• CITY 100: Modeller med utblåsningsbredd 100

• CITY W: Vattenuppvärmda modeller

• CITY E: Elektriskt uppvärmda modeller

• CITY F: Utanpåliggande modeller

Observera:n För illustrationerna i denna bruksanvisning används 
följande luftridåtyp som ett generellt exempel: CITY 
M-150-W-F. Din luftridå kan se annorlunda ut, men 
dess funktioner är likadana om inget annat nämns.
Bruksanvisning version 6 (19-09-2012) sv-7



INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ

sv
Förklaring av typkoden

1.3.4 Typskylt

Typskylten är belägen till vänster på luftridåns framsida. 

I denna bruksanvisning hänvisar vi till följande uppgifter på 
typskylten:

• Type: Luftridåns fullständiga typkod.

• M: Luftridåns vikt.

• Medium: Värmebärare.

• Capacity index: Daikin kapacitetsindex.

• Pmax: Varmvattenkretsens högsta tillåtna arbetstryck 
(vid110 °C).

• U, Imax, Pmotor och Pheating: Luftridåns maximala belastning 
på det elektriska systemet.

1.3.5 Användningsområde

Komfort-luftridån används främst i kommersiella lokaler med 
en omgivningstemperatur på maximalt 40°C. Följande 
begränsningar måste därför följas:

TYPKODENS DEL BETECKNING INNEBÖRD 

Produktserier CITY, CYQ, CYV Allmän beteckning för serien
CYV För anslutning till Daikins VRV-system (‘multi’)
CYQ För anslutning till Daikins ERQ-system (‘par’)

Kapacitet S, M eller L Avser storleken small, medium eller large
Utblåsningsbredd 100, 150, 200 eller 250 Utblåsningsbredd i cm
Uppvärmning W Vattenuppvärmning

E Elektrisk uppvärmning
A Utan uppvärmning
DK Uppvärmning inom Daikins direktexpansionssystem

Monteringsmetod F Utanpåliggande modell
R Inbyggd modell
C Kassettmodell

Färg (endast CYQ och 
CYV)

B Vit
S Aluminium
X Icke-standardfärg

Manöverpanel (endast 
CYQ och CYV)

C Styrenhet med styrplatta ingår
N Ingår inte (om flera enheter ansluts i en installation)
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Användningsbegränsningar

Varning:w Det är förbjudet att använda luftridån i 
utrymmen som är utsatta för explosionsrisk, 
våta miljöer, utomhus och i mycket dammig 
eller aggressiv luft. 

Biddle tar inget ansvar för skador på person 
eller utrustning som orsakas av användning 
under sådana förhållanden.

1.3.6 CE-deklaration

Luftridån uppfyller gällande CE-standarder. En fullständig CE-
deklaration om överensstämmelse finns på www.biddle.info.

Klass A-produkt

Observera:n Endast CYV:  Det här är en Klass A-produkt. I 
hemmiljöer kan denna produkt orsaka 
radiostörningar. Om detta är fallet kan användaren 
kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

1.3.7 Modifikationer och ändringar

Det är förbjudet att göra ändringar eller modifikationer som 
kan påverka luftridåns säkerhet utan godkännande från Biddle. 
Ändringar eller modifikationer gör att CE-deklarationen blir 
ogiltig.

1.3.8 Komponenter och tillbehör

Följande tillbehör erfordras ej men finns tillgängliga:

• Manöverpanel (kan styra maximalt 10 luftridåer) (CITY, 
standard med CYV, inte med CYQ)

Omgivningstemperatur 5°C till 40°C
Systemspänning se typskylten
Kraftförsörjning se typskylten
Maximal utblåsningstemperatur 50°C
Värmebärare CITY W vatten med maximalt 20 % glykol
Maximalt arbetstryck och temperatur CITY 
W

6 bar vid 110 °C
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• Biddle reglerkabel, finns i olika längder

• Styrenhet för utblåsningsluftens temperatur (endast 
CITY W)

• Dörrkontakt

• Uppsättning väggkonsoler

Observera:n Luftridån kan även manövreras utan manöverpanel.

Endast för CYQ och CYV: Daikin-komponenter

Följande Daikin-komponenter krävs vid installation:

• Utomhusenhet

• Valfritt: En eller flera inomhusenheter

• Daikin manöverpanel (tillval för CYV)

• Anslutningsmateriel, exempelvis kylkanaler och kablar: Se 
utomhusenhetens installationsmanual.

Se upp!c Styrsystemet och kapacitetsindexet för Daikin 
utomhusenheten måste överensstämma med dem på 
luftridån från Biddle.

1.4 Säkerhetsinstruktioner

1.4.1 Handhavande

Varning:w Placera inga föremål i insugnings- eller 
utblåsningsöppningarna.

Varning:w Blockera inte insugnings- eller 
utblåsningssektionerna. 

Varning:w Luftridån blir varm på ovansidan då den är i 
drift. 

Se upp!c Under mycket ovanliga förhållanden kan enheten få 
slut på vatten. Placera därför inget under luftridån 
som kan skadas på grund av detta.
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1.4.2 Installation, underhåll och service

Fara:d Luftridån får endast öppnas av behörig 
teknisk personal.

Varning:w Utför följande åtgärder innan du öppnar 
luftridån:

1. Stäng av luftridån med hjälp av manöverpanelen.

2. Vänta tills fläktarna har stannat.

3. Låt luftridån svalna. 

Se upp!c Värmebatteriet och/eller värmeelementen kan bli 
mycket varma. I vissa fall fortsätter dessutom 
fläktarna att rotera ett tag.

4. För modeller för anslutning till ett Daikin 
direktexpansionssystem:  
Stäng av Daikin-systemet och bryt nätanslutningen till 
Daikin-utomhusenheten.

5. Bryt kraftförsörjningen (dra ut stickkontakten ur 
vägguttaget eller stäng av luftridån med hjälp av 
säkerhetsbrytaren).

6. För vattenuppvärmda modeller: 
Stäng av centralvärmesystemet (om detta är möjligt).

Se upp!c För CYQ och CYV: Om systemet drivs i 
avfrostningsläge eller har använts nyligen kan det 
finnas vatten i inspektionspanelen.

Varning:w Värmebatteriets flänsar är vassa.
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2.  .  Installation

2.1 Säkerhetsinstruktioner

Varning:w Installationsarbeten på luftridån får endast 
utföras av behörig teknisk personal.

Varning:w Innan du börjar: läs säkerhetsinstruktionerna.

Se även:
1.4 "Säkerhetsinstruktioner" på sida 10

2.2 Kontroll vid leverans

• Kontrollera att emballaget inte har utsatts för åverkan vid 
leveransen. Kontakta omedelbart föraren och leverantören 
om luftridån har blivit skadad i samband med transporten.

• Kontrollera att samtliga komponenter och åtföljande delar 
medföljer vid leveransen. Rapportera omedelbart 
eventuella skador till leverantören.

2.3 Allmän arbetsmetod

2.3.1 Åtgärdernas sekvens

Vi rekommenderar följande arbetsmetod för installation av 
Komfort-luftridå:

1. Häng up luftridån.

2. För vattenuppvärmda modeller:  
Anslut luftridån till centralvärmesystemet.

För modeller för anslutning till ett Daikin 
direktexpansionssystem:
Installera Daikin-komponenter enligt beskrivningen i 
respektive manual.

- Utomhusenhet
sv-12
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- Om en sådan finns installerad i systemet: 
Inomhusenhet(er)

- Manöverpanel.

3. Anslut luftridån till nätanslutningen.

4. Installera manöverpanelen och eventuella anslutningar (om 
sådana önskas) till externa styranordningar.

5. Utför avslutande montering av luftridån.

6. För modeller för anslutning till ett Daikin 
direktexpansionssystem:  
Anslut luftridån till Daikins system. 

7. Sätt på kraftförsörjningen och kontrollera luftridåns 
funktion.

Allmänna instruktioner

Vissa delar av detta kapitel är endast tillämpliga på vissa 
modeller. Vi kommer att ange då detta är fallet. Om ingen 
hänvisning görs till en specifik modell gäller beskrivningen 
samtliga modeller.

Observera:n Var noga med att utföra samtliga 
installationsmoment som krävs för din utrustning.

Kontrollera typskylten och konsultera 
bruksanvisningen om du inte är säker på vilken 
modell eller typ du har.

Observera:n Skydda utrustningen från kontakt med, samt 
inträngande av damm, cement, etc. under 
installationen. Du kan till exempel använda 
emballaget som skydd.

Se även:
2.4 "Fastsättning av enheten" på sida 14
2.5 "Anslutning av luftridån till centralvärmeinstallationen" på 

sida 16
2.6 "Anslutning av enheten till Daikin-systemet (CYQ och CYV)" 

på sida 17
2.7 "Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen" på sida 20
2.8 "Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar 

(CITY och CYV)" på sida 22
2.9 "Styrsystem utan styrenhet med styrplatta (CITY och CYV)" 

på sida 27
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2.10 "Avslutande montering av luftridån" på sida 29
2.11 "Sätta på och kontrollera luftridåns funktioner" på sida 33

2.4 Fastsättning av enheten

2.4.1 Fastställa enhetens placering

Fara:d Installera inte luftridån i en lodrätt position.

• Kontrollera att väggen/taket på vilken luftridån ska hänga 
klarar av att bära upp luftridåns vikt. Vikten anges på 
typskylten. 

• Observera följande mått: 

- Luftridån måste vara minst lika bred som 
dörröppningen (mått b).

- Placera luftridån så nära dörröppningen som möjligt.
- Luftridåns högsta tillåtna monteringshöjd (mått h, mätt 

från golvet till utblåsningsgaller) beror på luftridåns typ. 

Luftridåns installationshöjd

Varning:w Den minsta tillåtna monteringshöjden (mått 
h) är  1,8 m.

Varning:w Luftridåns ovandel kan bli varm. Montera 
luftridån med ett minimiavstånd på  25 mm 
från taket (höjd x).

Se även:
1.3.4 "Typskylt" på sida 8

TYP HÖGSTA TILLÅTNA INSTALLA-
TIONSHÖJD

CITY S 2,3 m
CITY M 2,5 m
CITY L 3,0 m
Dessa höjder gäller endast under normala förhållanden. 
Om du är osäker, fråga oss om råd gällande höjden.
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2.4.2 Fastsättning av upphängningskonsoler

1. Fäst fyra gängstänger M8 enligt höjden i tabellen. Se noga 
till att gängstängerna är i rät vinkel.

Observera:n Luftridåer av typen CITY 250 har tre 
upphängningskonsoler. Fäst sex gängstänger för 
denna typ.

2. Sätt en låsmutter 1 på varje gängstång.

3. Sätt upphängningskonsolerna 2 på gängstängerna, och sätt 
på muttrarna 3.

4. Kontrollera att upphängningskonsolerna hänger 
horisontellt och i linje med varandra.

5. Säkra upphängningskonsolerna genom att dra åt 
låsmuttrarna 1.

Mått för luftridåns upphängning

2.4.3 Upphängning och säkring av luftridån

1. Lyft upp luftridån och haka fast den i 
upphängningskonsolerna.

Se upp!c Beroende på vikten som anges på typskylten ska 
antingen en lyftanordning användas eller så ska 
luftridån lyftas av minst två personer.

STOR-
LEK TYP MÅTT

a samtliga modeller efter behov
b CITY S 119 mm

CITY M 119 mm
CITY L 200 mm

c samtliga modeller 200 mm
d CITY 100 500 mm

CITY  150 1000 mm
CITY  200 1500 mm
CITY  250 (sex gängstäng-
er)

2 x 1000 mm
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2. Sätt en låsplatta 3 på respektive upphängningskonsol. 

Varning:w Om du inte säkrar upphängningskonsolerna 
finns risk att luftridån kan ramla ner. 

3. Kontrollera att luftridån är stadigt upphängd:

- Prova att trycka luftridån nedåt från 
upphängningskonsolerna.

- Skaka på luftridån i några sekunder.

Varning:w Tänk på att inte utsätta dig för några risker i 
händelse av att luftridån skulle ramla ner.

2.5 Anslutning av luftridån till centralvärmeinstallationen

2.5.1 Detaljerad information

Se upp!c Centralvärmesystemets fram- och returledningar 
måste anslutas till överensstämmande anslutningar 
1. Riktningarna anges på luftridån med hjälp av pilar.

• Varmvattenkretsens högsta tillåtna drifttryck anges på 
typskylten. Drifttrycket är baserat på en vattentemperatur 
på 110°C.

Se upp!c Vi rekommenderar att en kulventil placeras i 
respektive ledning.

• Värmebatteriets luftventil 2 är placerad till vänster i 
luftridåns ovandel.

2.5.2 Frostskydd

Vidta följande förebyggande åtgärder om du ska installera 
luftridån i ett rum där det föreligger frysrisk:

• Vidta åtgärder för att vattnet konstant ska cirkulera vid rätt 
temperatur.

• Sätt upp till 20 % glykol i vattnet då luftridån är avstängd 
vintertid.

• Töm annars systemet och luftridån.
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2.5.3 Anslutning av luftridån

1. Anslut luftridån till centralvärmesystemet.

2. Lufta värmebatteriet.

3. Kontrollera att inga läckage förekommer i anslutningarna.

2.5.4 Anslutning av styrningen av utblåsningsluftens 
temperatur (tillbehör)

Luftridån kan utrustas med styrning av utblåsningsluftens 
temperatur som tillval.

1. Ta bort inspektionspanelen.

2. Anslut ventil 1 till luftridån.

3. Installera kapillärgivare 2 i luftridån.

4. Fäst givaren på värmeelementet med den medföljande 
klämman.

5. Byt ut inspektionspanelen.

6. Ställ in utblåsningsluftens temperatur på 35 °C.

2.6 Anslutning av enheten till Daikin-systemet (CYQ och CYV)

2.6.1 Nödvändiga förutsättningar för anslutning till ett 
Daikin-system

• Daikin-systemet måste alltid vara aktiverat då Biddle-
luftridån är aktiv.
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• Ett styrsystem måste anslutas till Daikin-systemet. Detta 
kan vara en Daikin-manöverpanel som är ansluten till 
Biddle-luftridån.

Varning:w Enheter av typen CYV får endast anslutas till 
ett Daikin VRV-system.

Enheter av typen CYQ får endast anslutas till 
ett Daikin ERQ-system. 

Dessa enheter är inte utbytbara.

2.6.2 Anslutning av styrsystemet

Gäller samtliga modeller

Se upp!c Använd kablar med tvärsnittsarea på minst 0,75 
mm².

Modeller med utblåsningsbredd 150, 200 eller 250

1. Anslut systemstyrningen till X84-kontakten på ovansidan av 
luftridån:

- Anslut utomhusenhetens reglerkabel till F1/F2.
- Om installerat på din luftridå: Anslut Daikin-

manöverpanelen till P1/P2.

2. Installera kabelmanteln (medföljer) på anslutningen.

Modeller med utblåsningsbredd 100

1. Ta bort kåpan från dosan på sidan av luftridån.

2. Valfritt: Ta loss dosan från luftridån:

- Ta bort upphängningskonsolen från luftridån och från 
dosan. 

- Installera dosan på väggen på ett lämpligt ställe.

Observera:n Lösgör inte kablarna mellan dosan och luftridån.
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3. För in reglerkabeln/-kablarna i dosan genom de lediga 
packboxarna 3.

4. Anslut systemets styrenhet till den lediga kopplingsplinten 
4:

- Anslut utomhusenhetens reglerkabel till F1/F2.
- Om installerat på din luftridå: Anslut Daikin-

manöverpanelen till P1/P2.

5. Skruva åt packboxen/boxarna.

2.6.3 Anslutning av köldmediet

• Installera linjerna enligt Daikin-utomhusenhetens 
installationsmanual.

• Löd fast linjerna i de rör som skjuter fram på luftridåns 
ovansida.

2.6.4 Inställningar på Daikins manöverpanel

Du kan göra lokala inställningar på Daikin-manöverpanelen 
enligt beskrivningen i motsvarande installationsmanual.

Enheterna som beskrivs i denna manual har några ytterligare 
inställningsmöjligheter:

LÄGES-
NUMMER

FÖRSTA SIFF-
RAN I KODEN

BESKRIVNING AV 
INSTÄLLNING

ANDRA SIFFRAN I KODEN

01 02 03 04

(22) 3 Luftridåns funk-
tion då den inte 
värmer

ouppvärmd 
(standardin-
ställning)

ouppvärmd vid stillastå-
ende (när 
23-8 ställts 
till 01)

--

(23) 8 Luftridåns funk-
tion i avfrostnings-
läge

vid stillastå-
ende

ouppvärmd
(standardin-
ställning)

ouppvärmd --
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2.7 Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen

2.7.1 Gäller samtliga modeller

Varning:w Sätt inte på luftridån med hjälp av 
kraftförsörjningen. Använd manöverpanelen.

Varning:w Luftridån måste vara jordad.

Varning:w Anslut luftridån i enlighet med gällande 
installationsregler.

2.7.2 Säkringsstorlekar

Varning:w Alla luftridåer måste ha separata säkringar 
enligt tabell nedan.

Säkringsstorlekar

Observera:n Flera luftridåer får bara ha en gemensam säkring om 
deras sammanlagda strömförbrukning understiger 
10 A.

Se även:
1.3.4 "Typskylt" på sida 8

MAXIMAL STRÖMSTYRKA 
PÅ TYPSKYLT L1, L2 EL-
LER L3

MAXIMAL SÄKRINGSSTOR-
LEK 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 och CYV

• Se till att det finns ett (jordat) vägguttag på ett avstånd av 
högst 1,5 m från luftridåns vänstra sida.

• Anslut luftridån till kraftförsörjningen med en 3-ledarkabel 
(medföljer ej). Maximibelastningen anges på typskylten.

• Det måste vara möjligt att stoppa kraftförsörjningen till 
luftridån. Du kan antingen välja att använda en 
anslutningskabel med stickkontakt eller en 
säkerhetsbrytare.

2.7.4 CITY-E

Fara:d Anslutningsarbetet måste utföras av en 
person med behërighet för att arbeta med 
trefasström.

• Anslut luftridån till nätanslutningen med en 5-ledarkabel 
(medföljer ej). Maximibelastningen anges på typskylten.

• En säkerhetsbrytare (medföljer ej) måste monteras in 
mellan luftridån och nätanslutningen. Säkerhetsbrytaren 
måste:

- vara allpolig 
- ha ett minsta kontaktavstånd på 3 mm
- vara placerad högst 4 m från luftridåns vänstra sida.

2.7.5 Anslutning av luftridån (CITY E)

Varning:w Kontrollera att spänningen är frånslagen 
innan arbetet påbörjas.

1. Montera säkerhetsbrytaren och anslut den till 
kraftförsörjningen. 

2. Ta bort inspektionspanelen 1:

- Skruva loss skruvarna på inspektionspanelens framsida.
- Dra panelen en aning framåt och ta bort den.

Se upp!c Hela panelen kommer att lossa när du drar den 
framåt: Se upp så att den inte faller ned.
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3. Fäst packboxen 2 på enheten. 

4. För in anslutningskabeln genom packboxen.

5. Anslut kabeln till kabelfästet 3 i luftridån i enlighet med 
kopplingsschemat.

6. Passa in inspektionspanelen igen och skruva åt skruvarna.

Varning:w Säkra alltid inspektionspanelen med hjälp av 
räfflade flänsbultar: Dessa behövs för 
jordning.

7. Anslut kraftförsörjningskabeln till säkerhetsbrytaren.

Se upp!c Slå inte på kraftförsörjningen än.

2.8 Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar (CITY 
och CYV)

2.8.1 Detaljerad information om manöverpanelen

Placering

• Du kan fästa manöverpanelen i väggen eller i en 
standardsockel.
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Kablar

Observera:n Ta följande i beaktande, annars kan fel uppstå:

- Reglerkabeln mellan manöverpanelen och den 
(första) anslutna luftridån får inte vara längre än  50 
m.

- Håll reglerkablarna borta från elektromagnetiska fält 
och störningskällor såsom högspänningskablar och 
glimtändare.

- Sträck ut reglerkablarna eller rulla upp dem 
ordentligt.

- Ta inte bort blindpluggen, om inte annat anges.

Observera:n Använd endast reglerkablar från Biddle. En 
konventionell modular-telefonkabel är inte lämplig.

Reglering av flera luftridåer från en manöverpanel

• Upp till tio luftridåer kan anslutas till en enda 
manöverpanel. För att detta ska fungera måste luftridåerna 
vara sammanlänkade med varandra.

• Den sammanlagda längden av reglerkablarna får inte 
överstiga  100 m.

2.8.2 Installation av styrenheten med styrplatta

1. Öppna brytaren

2. Trä kabeln genom en öppning i den bakre panelen.

3. Fäst den bakre panelen på väggen.

4. Säkra kabeln med den medföljande kabelklammern.

Observera:n Kabeln måste sticka ut cirka 9 cm från 
kabelklammern.

5. Anslut reglerkabelns kontaktdon till kretskortet.

6. Sätt fast den främre panelen på bakstycket.
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2.8.3 Anslutning av manöverpanelen till luftridån

Manöverpanelens anslutningar G och E finns på 
kopplingsplåten 3 på enhetens ovansida. De två socklarna är 
identiska. En av de två socklarna är försedd med en blindplugg.

1. Anslut reglerkabeln till den fria anslutningen G eller E.

Observera:n Avlägsna inte blindpluggen från den andra sockeln, 
eftersom detta kan leda till fel.

Observera:n Lämna cirka  30 cm fri kabellängd: Det kommer att 
behövas om elektroniken ska tas ut i samband med 
servicearbete på luftridån.

Reglering av flera luftridåer från en manöverpanel

1. För varje luftridå som ska länkas samman ska blindpluggen 
tas bort från sockeln G eller E.

2. Sammankoppla luftridåerna: Anslut reglerkabeln till G och 
E.

Observera:n Avlägsna inte blindpluggen från den sista sockeln, 
eftersom detta kan leda till fel.

2.8.4 Anslutning av externa styrutrustningar (tillval) 

Kopplingsplåten på luftridåns ovansida har tre ingångar (X72) 
för anslutning av externa styrutrustningar. Ingångarna kan 
användas för att ändra luftridåns driftläge utan att användaren 
ingriper. Ingångarna kan användas för att ansluta t.ex. en 
timerklocka, en kontakttermostat eller ett relä som styrs av 
ett övervakningssystem för byggnadens energianvändning.

1.  Anslut kabeln för de externa styrutrustningarna (om 
sådana används) till anslutningarna på kopplingsplåten.

Se upp!c Ingången är utformad för styrutrustningar med 
potentialfria kontakter. Biddle rekommenderar att 
komponenter med guldpläterade kontakter och lågt 
motstånd används. Helst ska motståndet vara lägre 
än 20 mΩ för att kunna ansluta 1 mA vid 5 VDC.
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2.8.5 Funktioner för ingångarna

Funktionerna för en styrkomponent beror på anslutningarna 
som den är ansluten till och gränssnittets inställningar. Tabellen 
nedan visar anslutningarna för varje kontrollfunktion som 
styrkomponenten ska anslutas till och hur gränssnittet ska 
ställas in.

Gränssnittets inställning gäller för styrkomponentens läge:

• Lokal: Styrkomponenten är aktiv på enheten som den är 
ansluten till

• Global: Styrkomponenten är inte bara aktiv på enheten 
som den är ansluten till, utan även på alla andra enheter 
som är anslutna till samma styrenhet med styrplatta

Läget är inställt på lokal som standard. För att ställa in 
styrläget på global måste en bygel flyttas på gränssnittet 
(kopplingsplint X64). Vilken bygel som ska flyttas beror på 
styrfunktionen (se tabell nedan). Placera den borttagna bygeln i 
de tillhandahållna reservpositionerna (X65).

Gränssnittet finns inuti luftridån och kan kommas åt efter att 
inspektionspanelen har tagits bort.

Se upp!c För CITY:
En bygel finns installerad som standard mellan 
anslutningarna T och G. Denna bygel måste tas bort 
om du vill ansluta en styrkomponent till T och G. 
Om du inte installerar en styrkomponent måste 
bygeln lämnas kvar: Enheten kommer inte att fungera 
utan bygeln.

Se upp!c För CYV:
CYV-luftridåer är utrustade med ett utlösningrelä 
som styrs av Daikin-systemet. Detta relä är anslutet 
till anslutningarna T och G för kopplingsplint X72. 
Luftridån kan endast sättas på och stängas av när 
Daikin-systemet är aktivt. Om Daikin-systemet inte 
är aktivt är luftridån avstängd

Du kan välja att sätta på och stänga av luftridån 
externt, oberoende av Daikin-systemet. Installera i 
detta fall en bygel eller styrkomponent mellan 
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anslutningarna T och G istället för eller parallellt 
med standardkabeldragningen.

Kontakter på anslutningarna för kopplingsplint X72 
har endast en funktion när aktiveringskontakten har 
stängts av Daikin-systemet.

Funktioner för ingångar

FUNKTION LÄGE
AN-
SLUT-
NING

FUNKTION

LOKAL GLOBAL KONTAKT STÄNGD KONTAKT ÖPPEN

Slå PÅ och 
AV luftri-
dån

Ingen ins-
tëllning 
krävs

Ta bort by-
gel 6 från 
gränssnit-
tets kopp-
lingsplint 
64.

T och G Luftridån är i stand-by. Luft-
ridån kan sättas på och 
stängas av via styrenheten 
med styrplatta.

Luftridån är avstängd och 
kan inte sättas på eller 
stängas av via styrenheten 
med styrplatta.

Ändra ins-
tëllning.

Ingen ins-
tëllning 
krävs

Ta bort by-
gel 5 från 
gränssnit-
tets kopp-
lingsplint 
64.

D och G Luftridån är i drift med 1 
styrkenivå högre än indike-
ringen på styrenheten med 
styrplatta. På CITY E ökas 
även den elektriska upp-
värmningen.

Luftridån är i drift enligt in-
dikeringen på styrenheten 
med styrplatta.

P och G Luftridån är i drift på högsta 
nivån. På CITY E ökas inte 
den elektriska uppvärmning-
en.

Luftridån är i drift enligt in-
dikeringen på styrenheten 
med styrplatta.

D, P och 
G

Luftridån är i drift på högsta 
nivån. På CITY E växlas även 
den elektriska uppvärmning-
en till högsta nivån.

Luftridån är i drift enligt in-
dikeringen på styrenheten 
med styrplatta.

Se upp! Om nivån för den elektriska uppvärmningen aldrig behöver 
höjas samtidigt, måste bygel 4 tas bort. Denna inställning har endast en 
lokal funktion och måste därför ställas in för varje luftridå där denna 
funktion önskas.
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Observera:n Funktionerna som använder anslutningarna P och G 
är endast tillgängliga från och med 
gränssnittsversionen V4.0 Rev.06 (IC10). Det globala 
läget för anslutningarna P och G kan endast ställas in 
från och med versionen V2.1 Rev.02 för styrenheten 
med styrplatta och versionen V4.0 Rev.07 (IC10) för 
gränssnittet. Standardinställningarna för byglarna på 
kopplingsplint X64 visas i motsvarande figur.

2.8.6 Luftridåns utgång (CYV)

CYV-luftridåer är utrustade med en extra X83-utgång på 
enheten. Kontakten till denna utgång kopplas bort när luftridån 
är på. 

Denna utgång kan till exempel användas för en funktionssignal.

2.8.7 Initiering av styrenheten med styrplatta

För att informera styrenheten med styrplatta om hur många 
enheter som är anslutna måste den initieras. Initieringen måste 
utföras i följande situationer:

• Innan luftridån tas i drift.

• Efter att ytterligare luftridåer har anslutits till styrenheten 
med styrplatta.

• För att kontrollera reglerkabeln.

1. Tryck på knapparna :, ], och [ samtidigt.

2. Vänta i 10 sekunder. Lysdioderna för knapparna ] och [ 
börjar blinka.

3. Vänta i 2 minuter. Lysdioden för knappen : börjar blinka. 
Lysdiodens antal blinkningar motsvarar antalet luftridåer 
som anslutits till styrenheten med styrplatta.

Luftridån är nu redo att användas.

2.9 Styrsystem utan styrenhet med styrplatta (CITY och CYV)

Enheten kan styras med styrkomponenter såsom ett relä som 
styrs av ett övervakningssystem för byggnadens 
energianvändning, en rumstermostat, en timer eller en 
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dörrkontakt. Biddles standardstyrenhet med styrplatta är i 
sådana fall inte nödvändig. 

Det går inte att ställa in värmeeffekten separat från 
fläkthastigheten på följande luftridåer:

• CITY-E

• CYV

Om separat styrning av den elektriska värmeeffekten ändå 
krävs, rekommenderar vi att en effektregulator används (t.ex. 
Kimsafe).

2.9.1 Ändring av gränssnittet

För att anpassa luftridån för användning utan styrenhet med 
styrplatta måste gränssnittet ändras. Detta görs genom att ta 
bort byglarna 1 och 2 från kopplingsplint X64 på gränssnittet.

1. Bryt kraftförsörjningen.

2. Öppna luftridån (se även luftridåns bruksanvisning).

3. Flytta byglarna 1 och 2 till reservpositionerna (X65).

4. Stäng luftridån.

2.9.2 Anslutning av styrkomponenter

Se upp!c Styrkomponenter måste anslutas till kopplingsplåtens 
kopplingsplint X72 på enhetens utsida.

Se upp!c Styrkomponenter måste anslutas med potentialfria 
kontakter. Biddle rekommenderar att komponenter 
med guldpläterade kontakter och lågt motstånd 
används. Helst ska motståndet vara lägre än 20 mΩ 
för att kunna ansluta 1 mA vid 5 VDC.

Styrkomponenterna kan aktivera fyra funktioner:
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• Avstängning av luftridån (AV)

• Inställning av luftridån på låg hastighet (1)

• Inställning av luftridån på medelhög hastighet (2)

• Inställning av luftridån på hög hastighet (3)

En funktion aktiveras när en styrkomponent skapar kontakt 
mellan anslutningarna som anslutits såsom beskrivs i figuren. 
Följ instruktionerna nedan för att använda en eller flera 
funktioner:

1. Välj en styrfunktion.

2. Anslut styrkomponenten till motsvarande anslutning P, D, T 
eller G i kopplingsplinten X72. Använd kretsschemat 
bredvid.

3. Upprepa steg 1 och 2 för varje ytterligare komponent.

4. Anslut luftridån till nätanslutningen. Styrsystemet är nu 
redo att användas.

Om du vill ansluta flera luftridåer (max. 10) till 1 
styrkomponent, måste kablarna vid anslutningarna 
genomkopplas mellan luftridåerna.

2.10 Avslutande montering av luftridån

2.10.1 Avslutande montering av utanpåliggande 
modeller

Inpassning av insugningsgaller

1. Passa in insugningsgallren på luftridån:

- Haka gallren på luftridåns ovansida.
- Baksidan på alla galler har en utskjutande del. Passa in 

gallret så att denna utskjutande del passar i det 
rektangulära hålet.

2.10.2 Avslutande montering av inbyggda modeller

Allmänt

Observera:n Se till att du alltid kan komma åt luftridån för 
underhålls- och reparationsarbeten genom 
exempelvis en inspektionslucka.
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Justering av utblåsningskanalen

Om du ska installera två eller flera luftridåer bredvid varandra 
måste utblåsningskanalen justeras så att inte ändarna kommer i 
vägen för varandra.

1. Ta bort ändstycket med den avslutande kanten 1.

2. Installera ändstycket utan den avslutande kanten 2.

Installation av utblåsningskanalen

1. Gör ett hål i taket för utblåsningen (för mått, se tabell).

2. Fäst de två vinkelsektionerna 3 till luftridån med hjälp av 
plåtskruvar och längs med utblåsningsöppningens kanter.

3. Skjut in utblåsningskanalen 4 i luftridåns 
utblåsningsöppning så högt som du önskar.

4. Gör fast utblåsningskanalen till vinkelsektionerna 3 med 
hjälp av plåtskruvar.

Håltagningsmått för utblåsningsdelen

STORLEK TYP MÅTT

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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Installation av gallrets insugningskammare för 
intagsdelen

1. Gör ett hål i undertaket för intagsdelen (se tabell).

2. Ta bort insugningsgallret från dess ram:

- Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att 
gallret lutar utåt.

- Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut 
gallret.

3. Montera fast gallrets insugningskammare i insugningsgallrets 
ram.

4. Sätt tillbaka gallret i ramen.

Observera:n I vissa fall är gallrets insugningskammare installerad i 
insugningsgallret vid leverans.

5. Fäst kantremsorna till ramen.

6. Häng upp intagsdelen.Använd de medföljande skruvöglorna 
eller fyra gängstänger, M6.

Håltagningsmått för intagsdelen

STOR-
LEK TYP MÅTT

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

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm
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Anslut luftridåns insugningskammare och gallrets 
insugningskammare

1. Anslut luftridåns insugningskammare till gallrets 
insugningskammare genom att använda flexibla kanaler. 
Använd slangklämmor för att fästa kanalerna.

Håltagningsmått för insugningskammarens kanal

2.10.3 Avslutande montering av kassettmodeller

Observera:n När det gäller luftridåtyperna CITY 200 och CITY 
250 levereras intagsdelens komponenter i två delar.

Installation av intagets hölje

1. Montera intagets hölje på luftridån:

- Haka fast intagets hölje på luftridåns ovansida.
- Skruva fast fläns 1 för intagets hölje till luftridån.

2. Fixera vinkelpunkterna 2 för intagets hölje i taket. Gör 
detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller 
två gängstängerna, M6.

Varning:w Om du inte fixerar intagets hölje i taket kan 
luftridån komma att luta och ramla ur 
upphängningskonsolerna.

Installation av intagets insugningskammare

1. Ta bort insugningsgallret från dess ram:

- Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att 
gallret lutar utåt.

- Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut 
gallret.

TYP HÅLTAGNINGSMÅTT

CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY L-R 250 mm
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2. Skruva fast ramen 3 på intagets hölje.

3. Sätt tillbaka gallret i ramen.

Avslutande montering

1. Fäst kantremsorna kring luftridåns kanter.

2. Gör ett hål i undertaket med de mått som anges i tabellen. 

Håltagningsmått för luftridån

2.11 Sätta på och kontrollera luftridåns funktioner

1. För samtliga modeller:
Kontrollera följande anslutningar:

- kraftförsörjning
- reglerkabel/-kablar mellan manöverpanel och enhet(er)
- för CYQ och CYV: reglerkablar mellan enhet(er) och 

Daikin-komponenter
- komponenter för externa styrutrustningar (om sådana 

används).

2. För CYQ och CYV:

1. Sätt PÅ Daikin-inomhusenheter och utomhusenheter.

STORLEK TYP MÅTT

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. Testa Daikin-systemet enligt beskrivningen i 
utomhusenhetens installationsmanual

3. För samtliga modeller:

1. Slå PÅ strömförsörjningen och/eller koppla i alla 
anslutna luftridåer.

2. Sätt PÅ luftridån genom att använda manöverpanelen.
3. Initiera manöverpanelen

4. För CITY W och CYV:

1. Kontrollera att värmebatteriet är korrekt anslutet.
2. Kontrollera att centralvärmesystemet eller Daikin-

systemet är påslaget.
3. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. Detta kan ta 

en liten stund.
4. Lufta värmebatteriet om det behövs.

För CYQ:
Manövrera luftridån med Daikin-manöverpanelen och 
kontrollera funktionen:

1. Sätt på systemet. Enheten måste börja blåsa ut luft.
2. Sätt driftläget på uppvärmning och ställ in temperaturen 

på max. Efter en kort stund måste enheten börja blåsa 
ut varm luft.

3. Sätt driftläget på endast fläkt. Efter en kort stund måste 
enheten börja blåsa ut kall luft.

4. Stäng av systemet. Efter en kort stund måste enheten 
stänga av sig själv.

För CITY E:

1. Kontrollera att värmen är aktiverad i manöverpanelen.
2. Känn efter om utblåsningsluften blir varm.

För CITY A:
Känn efter om luftridån blåser ut luft.
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3 .  . Manövrering av CITY och 
CYV

LuftridåernaCITY och CYV är utrustade med en styrenhet 
med styrplatta. Beroende på versionen har styrenheten med 
styrplatta 3 eller 5 knappar. Med dessa knappar kan 
användaren göra följande inställningar:

• Slå PÅ och AV luftridån.

• Ställa in fläkthastigheten - knapp:, ] och [.

• Ställa in uppvärmningen - knapp ' och" (CITY E och 
CYV).

En termostat kan vara ansluten till luftridån. Konsultera i 
sådana fall lämplig bruksanvisning för anvisningar.

3.1 Slå PÅ och AV luftridån

Luftridån är av när ingen av lysdioderna ovanför knapparna :, 
], eller [ är tänd. Slå på luftridån genom att trycka på en av 
knapparna.

Slå av luftridån genom att trycka på fläktinställningsknappen 
(knapp :, ], eller [) under den tända lysdioden. Luftridån 
stoppas och lysdioden ovanför knappen slocknar.

3.2 Inställning av fläkthastigheten

Luftridån har tre fläkthastigheter.

• Tryck på : för ställa in låg fläkthastighet.

• Tryck på ] för ställa in medelhög fläkthastighet.

• Tryck på [ för ställa in hög fläkthastighet.

Observera:n Stäng av luftridån genom att trycka på knappen 
under den tända lysdioden.
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3.2.1 Rekommenderad inställning

För att åstadkomma en maximal klimatseparation med en 
minimal energiförbrukning rekommenderar Biddle att du väljer 
den lägsta inställningen där det inte förekommer något 
luftdrag.

3.3 Inställning av uppvärmningen (CITY E och CYV)

Luftridån har två uppvärmningsnivåer.

• Tryck på ' för ställa in uppvärmningen på låg nivå.

• Tryck på " för ställa in uppvärmningen på hög nivå.

Observera:n Stäng av uppvärmningen genom att trycka på 
knappen under den tända lysdioden.

Observera:n Om du trycker på " medan luftridån är inställd på 
låg fläkthastighet, växlar den automatiskt till 
medelhastighet av säkerhetsskäl.

På CYV förblir utblåsningsluftens temperatur mer 
eller mindre konstant, men den totala 
uppvärmningskapaciteten ökar.
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4 .  . Manövrering av CYQ

Daikin manöverpanel Luftridån styrs med Daikin-manöverpanelen.

De flesta funktionerna på Daikin-manöverpanelen fungerar 
enligt beskrivningen i motsvarande bruksanvisning. Ett antal 
funktioner fungerar annorlunda eller inte alls.

4.1 Slå PÅ och AV luftridån

4.1.1 Slå PÅ och AV systemet

• Tryck på knappen  för att slå På och Av systemet. 

När lysdioden bredvid denna knapp lyser är systemet påsatt. 
Om lysdioden blinkar är det fel.

4.1.2 Välja driftläge

Välj driftläget med knappen :

• Endast fläkt (symbol ): Luftridån blåser konstant ut 
ouppvärmd luft.

• Uppvärmning (symbol ): Luftridåns uppvärmning styrs 
automatiskt.

Andra driftlägen finns inte tillgängliga. 

4.1.3 Avfrostning

När Daikins manöverpanel visar symbolen , drivs 
systemet i avfrostningsläge. Luftridån blåser då ut ouppvärmd 
eller kall luft eller fungerar inte (beroende på inställningen på 
manöverpanelen).

Avfrostning aktiveras automatiskt av systemet vid behov. När 
avfrostningen har slutförts återgår luftridån till normal drift 
igen.
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Se även:
2.6.4 "Inställningar på Daikins manöverpanel" på sida 19

4.2 Styrning av luftridån 

4.2.1 Styrning av styrkan hos luftridån

Luftridån har två förinställda styrkenivåer.

• Växla styrkenivå genom att använda knappen .

Knappen  har ingen funktion.

Rekommenderad inställning

För att åstadkomma en maximal klimatseparation med en 
minimal energiförbrukning rekommenderar Biddle att du väljer 
den lägsta inställningen där det inte förekommer något 
luftdrag.

4.2.2 Styrning av uppvärmningen

Display på Daikin manöverpanel (exempel) • Ställ in den önskade rumstemperaturen med knapparna 
. 

Systemet styr luftridåns uppvärmning automatiskt. 
Uppvärmningen stoppas när den inställda rumstemperaturen 
nås. Luftridån blåser då ut ouppvärmd luft eller stoppas 
(beroende på inställningarna på Daikin-manöverpanelen).

Observera:n För att undvika problem med drag rekommenderar 
Biddle att temperaturen ställs in på max.

Se även:
2.6.4 "Inställningar på Daikins manöverpanel" på sida 19
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5 .  . Underhåll

5.1 Byte eller rengöring av filter

Filtret måste regelbundet rengöras. Ett smutsigt filter kan 
resultera i både en otillräcklig uppvärmning och en hög 
bullernivå. Hur ofta filtret bör rengöras beror på hur de lokala 
förhållandena ser ut. 

Du kan rengöra filtret med hjälp av exempelvis en 
dammsugare. Du måste dock byta ut filtret då du har rengjort 
det några gånger. Nya filter kan beställas från Biddle.

5.1.1 Att ta bort filtret

Utanpåliggande modeller

1. Ta bort insugningsgallret från luftridån: 

- Lyft gallret på undersidan och haka loss det. 

2. Ta bort gallret från insugningsgallret:

- Sätt in fingrarna i hålen vid 1. 
- Dra i den visade riktningen.

3. Rengör eller byt ut filtret.
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Inbyggda modeller och kassettmodeller

1. Öppna insugningsgallret:

- Tryck de två stiften 1 mot varandra så att gallret lutar 
nedåt.

2. Skjut ut filtret ur gallret.

3. Rengör eller byt ut filtret.

5.2 Rengöring av luftridån

Du kan göra rent luftridåns utsida med en fuktig trasa och ett 
vanligt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

Se upp!c Var noga med att inte låta vatten komma in i 
luftridån.

5.3 Periodiskt underhåll

Vi rekommenderar att du varje år låter följande inspektions- 
och underhållsarbeten utföras av en installatör eller av annan 
tekniskt utbildad personal.

• Kontroll av att filtret är tillräckligt rent och oskadat. Byt ut 
filtret om så behövs.

• Kontrollera att värmebatteriet eller de elektriska 
värmeelementen är rena. Ingrott damm kan ge upphov till 
obehagliga lukter.

Ta försiktigt bort dammet med hjälp av en dammsugare. 

Se upp!c Värmebatteriets flänsar är ömtåliga.

Varning:w Värmebatteriets flänsar är vassa.

• Kontroll av fläktarnas funktion.
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6 .  . Fel

6.1 Säkerhetsinstruktioner

Fara:d Allt arbete som utförs på luftridåns insida får 
endast utföras av personal med lämplig 
teknisk utbildning och behörighet.

Varning:w Innan du börjar: läs säkerhetsinstruktionerna.

Se även:
1.4 "Säkerhetsinstruktioner" på sida 10

6.2 Felsökningssteg

Observera:n Du behöver inte vara expert för att utföra följande 
kontroller. 

Om ett fel misstänks, utför följande för att fastställa om det 
verkligen är fel:

1. Utför följande steg för att fastställa om problemet är enkelt 
att åtgärda eller om det beror på ett fel.

2. Kontakta din återförsäljare om du fastställer att det 
verkligen är ett fel som inte kan åtgärdas med följande steg.

6.2.1 För CYQ:

1. Sätt systemet i uppvärmningsläge med Daikins 
manöverpanel och ställ in temperaturen på max.

- Om enheten inte blåser ut luft eller varm luft efter 15 
minuter är det fel.

2. Ställ in temperaturen på min.

- Om enheten fortfarande blåser ut varm luft efter 15 
minuter är det fel.
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Se även:
6.3 "Lösning av enkla problem" på sida 42
6.4 "Att åtgärda funktionsfel" på sida 43

6.3 Lösning av enkla problem

Om du misstänker att ett fel förekommer kan du först försöka 
lösa problemet genom att använda nedanstående tabell. Du 
behöver inte vara tekniskt utbildad för att lösa dessa problem.

PROBLEM TROLIG ORSAK GÖR SÅ HÄR

Enheten fungerar inte, styrenheten 
med styrplatta reagerar inte på ned-
tryckningar. 

Styrenheten med styrplatta får ing-
en ström.

Kontrollera nätanslutningen:
• Sätt i stickkontakten i väggutta-

get.
• Kontrollera säkerhetsbrytaren.
• Kontrollera att luftridån får 

ström.
Enheten får ingen ström. Kontrollera nätanslutningen till en-

heten.
Styrenheten med styrplatta har inte 
initierats.

Initiera styrenheten med styrplatta.

 Dålig kontakt från modularkontakt 
eller brott på kabel.

Kontrollera kontaktens poler (ta 
bort eventuell förpackningsfilm). 
Byt ut kabeln vid behov.

Luftridån är avstängd men går fort-
farande.

Endast elektriskt uppvärmda modeller: 
Luftridån kyls ner automatiskt.

Detta är inget funktionsfel. Normalt 
kommer luftridån att stänga av sig 
själv automatiskt inom tio minuter.

För luftridåer som är anslutna till ett CYQ och CYV Daikin-system:
Displayen på manöverpanelen är 
tom.

Luftridån som manöverpanelen är 
ansluten till får ingen ström.

Kontrollera kontakten och nätan-
slutningen.

Knappen  på Daikin-manöver-
panelen fungerar inte. 

Denna knapp har ingen funktion.

Luftridån fungerar inte. Systemet är avstängt eller så har det 
stängt av luftridån automatiskt.

Kontrollera instëllningarna på Dai-
kins manöverpanel.

Luftridån blåser ut ouppvärmd luft. Ett fel har uppstått i Daikin-syste-
met.

Kontrollera instëllningarna på Dai-
kins manöverpanel. 

Daikin-systemet har stängt av upp-
värmningen automatiskt.

Kontrollera instëllningarna på Dai-
kins manöverpanel. 

Luftridån blåser ut ouppvärmd eller 
kall luft eller fungerar inte, och Dai-
kin-manöverpanelen visar .

Systemet drivs i avfrostningsläge. 
Detta tar 5 till 10 minuter.

Vänta tills avfrostningen är färdig.
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Se även:
2.6.4 "Inställningar på Daikins manöverpanel" på sida 19
2.8.7 "Initiering av styrenheten med styrplatta" på sida 27
4.1 "Slå PÅ och AV luftridån" på sida 37
4.1.1 "Slå PÅ och AV systemet" på sida 37

6.4 Att åtgärda funktionsfel

Om du misstänker att ett fel föreligger:

1. Kontrollera om problemet är enkelt att åtgärda.

2. Försök att lösa problemet genom att använda 
nedanstående tabell. Du behöver vara tekniskt utbildad för 
att kunna göra detta.

PROBLEM TROLIG ORSAK GÖR SÅ HÄR

Manöverpanelen fungerar normalt 
men luftridån svarar inte.

Ingen bygel mellan anslutningarna T 
och G.

Installera en bygel mellan anslutning 
T och anslutning G på kopplingsplint 
X72.

Luftridån styrs av en signal från en 
extern styrutrustning.

Kontrollera ingångarna och byglar-
na.

Fläktarna tar inte emot någon 
ström.

1. Kontrollera transformatorns 
säkring.

2. Kontrollera kabeldragningen 
mellan transformatorn och 
fläktarna.

3. Byt ut transformatorn.
Enheten fungerar inte, styrenheten 
med styrplatta reagerar inte på ned-
tryckningar. 

Enheten tar inte emot någon ström. Kontrollera anslutningarna och ka-
beldragningen för kraftförsërjning-
en.

Ett fel har uppstått i anslutningen 
mellan manöverpanelen och krets-
kortet.

1. Kontrollera reglerkabeln.
2. Kontrollera kabeldragningen 

mellan kopplingsplåten och 
kretskortet.

Kretskortet fungerar inte. 1. Kontrollera säkringen F2.
2. Kontrollera anslutningskabeln.
3. Byt ut kretskortet.

Manöverpanelen är defekt. Kontrollera manöverpanelen genom 
att ansluta den till en annan luftridå 
med en annan kabel. Byt ut manö-
verpanelen om den inte fungerar.
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Se även:
2.8.5 "Funktioner för ingångarna" på sida 25
2.6.4 "Inställningar på Daikins manöverpanel" på sida 19
2.8 "Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar 

(CITY och CYV)" på sida 22

En fläkt fungerar inte. Fläkten tar inte emot någon ström 
eller är deffekt.

1. Kontrollera kabeldragningen för 
fläkten.

2. Kontrollera transformatorns 
säkring.

3. Byt ut fläkten.
Fläktarna fungerar inte vid en viss 
styrkenivå.

Ett fel har uppstått i anslutningen till 
det aktuella uttaget.

1. Kontrollera transformatorns 
anslutningar.

2. Kontrollera kabeldragningen 
mellan kretskortet och 
transformatorn.

Den elektriska uppvärmningen fung-
erar inte.

Enheten är överhettad. Kontrollera termostaten för den 
övre gränsen.

Enheten fungerar inte enligt för-
väntningarna.

1. Styrkomponenter kan vara felak-
tigt anslutna.

Kontrollera installationen.

2. Inställningarna för byglarna 1, 2 
och 3 (röd) skiljer sig åt från stan-
dardinställningarna.

Kontrollera byglarnas positioner.

För luftridåer som är anslutna till ett CYQ och CYV Daikin-system:
Displayen på Daikin-manöverpane-
len är tom.

Den anslutna enheten får ingen 
ström.

1. Kontrollera nätanslutningen.
2. Konsultera manöverpanelens 

installationsmanual.
3. Kontakta återfërsäljaren.

Dålig anslutning till manöverpane-
len.
Daikin-elektroniken i luftridån är 
defekt.

Daikin-manöverpanelen signalerar 
ett fel (blinkande lysdiod och/eller 
felmeddelande).

Daikins elektronik i enheten eller 
utomhusenheten har upptäckt ett 
fel.

1. Se utomhusenhetens 
servicemanual.

2. Kontakta återfërsäljaren.
Luftridån fungerar inte trots att 
Daikin-manöverpanelen visar att 
den fungerar normalt.

Fel i Biddles elektronik, transforma-
tor, säkring eller fläktar i enheten.

1. Kontrollera säkringarna.
2. Kontrollera kabelanslutningarna 

till transformatorn.
3. Kontrollera kabeldragningen 

mellan komponenter i enheten.
Enheten blåser konstant ut kall luft 
och/eller kondensdroppar från en-
heten.

Luftridån har ett funktionsfel.
Varning:
 Detta kan leda till fara och/eller 
skada.

1. Stäng av hela systemet 
omedelbart.

2. Kontakta återfërsäljaren.

PROBLEM TROLIG ORSAK GÖR SÅ HÄR
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2.9 "Styrsystem utan styrenhet med styrplatta (CITY och CYV)" 
på sida 27

7.3 "Elektronikmodul" på sida 48
7.4 "Elektronikmodul från Daikin (CYQ och CYV)" på sida 48
7.5 "Säkringar" på sida 49
7.8 "Återställning av maxtermostaten (CITY E)" på sida 50
Bruksanvisning version 6 (19-09-2012) sv-45



sv
7.  .  Service

7.1 Säkerhetsinstruktioner

Varning:w Serviceåtgärder på luftridån får endast 
utföras av behörig teknisk personal.

Varning:w Innan du börjar: läs säkerhetsinstruktionerna.

Se även:
1.4 "Säkerhetsinstruktioner" på sida 10

7.2 Så här kommer du åt insidan av luftridån

7.2.1 För samtliga modeller

1. Stäng av luftridån med hjälp av manöverpanelen.

Varning:w Bryt kraftförsörjningen (dra ut stickkontakten 
ur vägguttaget eller stäng av luftridån med 
hjälp av säkerhetsbrytaren).

7.2.2 För utanpåliggande modeller

1. Ta bort insugningsgallren från luftridån: 

- Lyft gallret på undersidan och haka loss det. 
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7.2.3 För kassettmodeller

1. Ta bort insugningsgallret från dess ram:

- Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att 
gallret lutar nedåt.

- Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut 
gallret.

2. Lossa skruvarna 3 och ta bort ramen.

7.2.4 För samtliga modeller

1. Ta bort inspektionspanelen 1:

- Skruva loss skruvarna på inspektionspanelens framsida.
- Dra panelen en aning framåt och ta bort den.

Se upp!c Hela panelen kommer att lossa när du drar den 
framåt: Se upp så att den inte faller ned.

Varning:w Då du byter ut inspektionspanelen, sätt alltid 
fast den med hjälp av räfflade flänsbultar: 
Dessa behövs för jordning.
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7.3 Elektronikmodul

Luftridån är försedd med en elektronikmodul. Beroende på 
versionen innehåller den bland annat:

• transformatorn

• kretskortet

• kopplingsplåten

• säkringarna.

7.3.1 Ta bort elektronikmodulen

1. Stäng av luftridån med hjälp av manöverpanelen.

Varning:w Bryt kraftförsörjningen (dra ut stickkontakten 
ur vägguttaget eller stäng av luftridån med 
hjälp av säkerhetsbrytaren).

2. Ta bort inspektionspanelen.

3. Koppla loss samtliga luftridåers anslutna kontaktdon och 
jordade ledningar från kretskortet.

4. Skruva loss skruvarna 1.

5. Ta bort elektronikmodulen.

6. Ta loss kontaktdonen från kopplingsplåten.

7.4 Elektronikmodul från Daikin (CYQ och CYV)

Utöver elektronik från Biddle innehåller luftridån även en 
elektronikmodul från Daikin.
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7.4.1 Åtkomst till Daikins elektronik i enheten

Gäller samtliga modeller

1. Ta bort inspektionspanelen 1 från enheten.

2. Biddles elektronik finns vid 2.

Modeller med utblåsningsbredd 150, 200 eller 250

1. Ta bort kåpan 3. Daikins elektronik finns bakom denna 
kåpa.

Modeller med utblåsningsbredd 100

1. Ta bort kåpan 4 från dosan på sidan av luftridån. Daikins 
elektronik finns bakom denna kåpa.

7.5 Säkringar

Luftridån har två säkringar: 

1. Transformatorsäkring 1.

2. Kretskortets säkring F60 2.

Värdena anges för säkringarna.

Endast för CYQ och CYV: 
Elektronikmodulen från Daikin har en extra säkring som är 
märkt F1U på kretskortet.
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7.6 Avluftning av värmebatteriet (CITY W)

Luftventilen 2 är placerad på den övre vänstra sidan av 
luftridån.

7.7 Dränering av värmebatteriet (CITY W)

Dräneringspluggen 1 finns på luftridåns vänstra sida.

7.8 Återställning av maxtermostaten (CITY E)

Luftridån är utrustad med en maxtermostat. Den måste 
återstëllas manuellt om den utlöses.

1. Stäng av luftridån.

2. Ta bort inspektionspanelen.

3. Lokalisera 1 och återställ 2 maxtermostaten.

4. Stäng luftridån.

Se upp!c Ett strömavbrott kan orsaka att maxtermostaten 
utlöses.
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7.9 Konfigurering av Biddles reglerkabel

Biddle-luftridåernas reglerkabel skiljer sig från konventionella 
modular-telefonkablar. 

Stickpropparna är av typen RJ-11 men socklarna är ”raka”: 
Tråden är ansluten till samma stift i kabelns båda ändor.

Färgkodning för Biddles kablar

Stift Färg
1 (används ej)
2 svart
3 röd
4 grön
5 gul
6 (används ej)
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8.  .  Nedmontering

Nedmonteringen av installationen, hanteringen av köldmediet, 
oljan och andra delar måste utföras av en auktoriserad montör 
i enlighet med tillämplig lokal och nationell lagstiftning.

Gammal elektrisk och elektronisk utrustning måste samlas in 
för återvinning, i linje med den europeiska lagstiftningen. 
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på 
korrekt sätt kan du bidra till att förhindra en potentiell negativ 
inverkan på miljö och hälsa. För ytterligare information, 
kontakta din leverantör eller offentliga myndigheter.
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Adress för alla länder:

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

tel: +31 512 33 55 24
fax: +31 512 33 55 54

e-post: export@biddle.nl
internet: www.biddle.info
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Upphovsrätt och varumärken

All information och alla ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får inte användas (annat än för själva 
driften av enheten), kopieras, mångfaldigas, översättas och/eller delges tredje part utan föregående skriftligt tillstånd 
från Biddle.

Namnet Biddle är ett registrerat varumärke.

Garanti och ansvar

För garanti- och ansvarsvillkoren, se Biddles försäljnings- och leveransvillkor. 

Biddle utesluter ansvar för följdskador vid varje tillfälle och under alla omständigheter.

Ansvar för innehållet i denna guide

Oavsett mängden omsorg som har lagts på att säkerställa riktigheten och, där så erfordras, fullständigheten för 
beskrivningarna av de relevanta delarna, frånsäger sig Biddle allt ansvar för skador till följd av eventuella 
felaktigheter och/eller brister i den här guiden.

Hör gärna av dig till oss om du upptäcker fel eller oklarheter i den här guiden: på så vis kan vi förbättra vår 
dokumentation ytterligare.

Biddle förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna som anges i den här guiden.

För mer information

Om du har några kommentarer eller frågor om specifika ämnen rörande denna produkt, tveka inte att kontakta 
Biddle.
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