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1. .
1.1

Introducere

Despre acest manual
Acest manual descrie instalarea, operarea și întreţinerea
perdelei de aer confort model CITY, CYQ, CYV. Manualul
conţine de asemenea instrucţiuni și informaţii privind
operaţiunile de service.

1.2

Mod de citire a manualului
1.2.1 Doar pentru CYQ și CYV:
Acest manual face trimitere la manualele pentru componentele
Daikin (unitate exterioară, unitate interioară, panou control
etc.).
1.2.2 Simboluri marginale utilizate în manual
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual:

ro

n

Notă:

c

Atenţie:

Atrage atenţia asupra unei secţiuni importante a
textului.

Dacă nu executaţi corect această procedură sau
acţiune puteţi avaria unitatea.
Urmaţi instrucţiunile cu stricteţe.

w

Avertisment:

Dacă nu executaţi corect această procedură
sau acţiune puteţi provoca daune și/sau răniri.
Urmaţi instrucţiunile cu stricteţe.
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d

Pericol:

Acesta indică acţiuni ce nu sunt permise.
Ignorarea acestui avertisment poate duce la
distrugeri sau accidente ce pot implica
rănirea fizică.

1.2.3 Pictograme utilizate pe unitate și în manual
Următoarele pictograme indică riscuri sau pericole potenţiale.
Aceleași pictograme pot fi găsite și pe unitate.
Pictograme
PICTOGRAMĂ

DESCRIERE

w

Intraţi într-o zonă a unităţii care conţine componente sub tensiune.
Accesibilă doar pentru personal de întreţinere calificat.

w

Exercitaţi prudenţă.
Această suprafaţă sau piesă poate fi fierbinte. Există riscul de ardere la contact.
1.2.4 Documentaţie aferentă
În afara acestui manual, următorul document este furnizat
împreună cu unitatea:
•

1.3

Diagramă cablare pentru instalare și service.

ro

Despre unitate
1.3.1 Aplicaţii
Perdeaua de aer confort asigură separarea climatică între două
incinte, precum și încălzirea și filtrarea aerului (filtru clasa
EN779-G2). Unitatea este instalată deasupra cadrului ușii, pe
întreaga lăţime a acestuia.
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Modelul suspendat liber este proiectat pentru instalarea liberă
și vizibilă deasupra ușii.

Modelul nișă este proiectat pentru instalarea deasupra unui
plafon fals sau într-o boltă, cu deschiderea de admisie posibil la
o oarecare distanţă de unitate.

Modelul casetă este proiectat pentru instalarea deasupra unui
plafon fals, cu deschiderea de admisie în apropierea unităţii și
cu acces facil la unitate.

CYQ și CYV
Perdeaua de aer CYQ/CYV este racordată la un sistem de
expansiune directă Daikin. Aerul suflat prin unitate este
încălzit de mediul de răcire. Perdeaua de aer este controlată și
operată parţial de sistemul Daikin și parţial de sistemul Biddle.

ro

Sistemul are o serie de limitări:
•

unitatea este adecvată numai pentru utilizarea în sisteme de
expansiune directă Daikin;

•

unitatea nu este adecvată pentru răcire;

•

sistemul Daikin trebuie să fie activ permanent.

Alte versiuni și domenii de utilizare prevăzute
La cerere, pot fi furnizate versiuni pentru alte aplicaţii.
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w

Avertisment:

Se consideră că aplicaţiile care nu sunt
descrise mai sus nu fac parte din domeniul de
utilizare prevăzut. Biddle nu își asumă nicio
răspundere pentru daune sau răniri
decurgând din aplicaţiile care nu fac parte din
domeniul de utilizare prevăzut. Domeniul de
utilizare prevăzut implică respectarea și
conformarea cu instrucţiunile din cadrul
acestui manual.

1.3.2 Funcţie
Perdeaua de aer suflă în jos un jet de aer încălzit, obţinându-se
astfel următoarele:
•

schimbul de aer între două incinte din cauza diferenţelor
de temperatură (convecţie) este oprit;

•

aerul rece care intră pe pardoseală din cauza curentului
este încălzit.

1.3.3 Identificarea tipului
Tabelul de mai jos prezintă modelele disponibile ale perdelei
de aer confort și identificările tipului corespunzător.
Combinate, aceste identificări tip constituie codul tip, spre
exemplu: CITY S-100-W-F.
Dacă o parte a acestui manual li se aplică doar anumitor
modele, acestea vor fi indicate prin identificarea tipului
corespunzător, spre exemplu:
•

CITY S: modele cu capacitatea S

•

CITY 100: modele cu lăţime evacuare 100

•

CITY W: modele încălzite cu apă

•

CITY E: modele încălzite electric

•

CITY F: modele suspendate liber

n
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ro

Notă:

Pentru ilustraţiile din acest manual, următorul tip de
unitate este folosit ca exemplu generic: CITY M-150W-F Aspectul unităţii dvs. poate fi diferit, dar funcţia
sa este aceeași, dacă nu se precizează altfel.
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Explicaţia codului tip
COD TIP PARTE

IDENTIFICARE

SEMNIFICAŢIE

Serie produs

CITY, CYQ, CYV

Identificări generale ale seriei

CYV

Pentru racordare la sistemul Daikin VRV (‘multi’)

CYQ

Pentru racordare la sistemul Daikin ERQ (‘pereche’)

Capacitate

S, M sau L

Rază scurtă, medie sau lungă

Lăţime evacuare

100, 150, 200 sau 250

Lăţime evacuare în cm

Încălzire

W

Încălzire cu apă

E

Încălzire electrică

A

Fără încălzire

DK

Încălzire cu sistemul de expansiune directă Daikin

F

Model suspendat liber

R

Model nișă

C

Model casetă

B

Alb

S

Aluminiu

X

Culoare non-standard

C

Controler cu suport tactil inclus

N

Neinclus (dacă mai multe unităţi sunt racordate într-o instalaţie)

Metodă de montare

Culoare (doar CYQ și
CYV)
Panou de control (doar
CYQ și CYV)

1.3.4 Placă de date
Placa de date este situată în partea frontală stângă a unităţii.
Manualul se referă la următoarele date de pe placa de date:

ro

•

Type: codul de tip complet al unităţii.

•

M: greutatea unităţii.

•

Medium: mediul de încălzire.

•

Capacity index: indexul de capacitate Daikin.

•

Pmax: presiunea maximă permisă de operare a circuitului de
apă caldă (la110 °C).

•

U, Imax, Pmotor și Pheating: sarcina maximă produsă de unitate
în sistemul electric.

1.3.5 Domeniu de aplicare
Perdeaua de aer confort este utilizată cu precădere în spaţii
comerciale, la o temperatură ambientală de max. 40°C. În
consecinţă, trebuie respectate următoarele limite:
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Limite de aplicare
Temperatură ambientală

5°C la 40°C

Tensiune sistem

a se vedea placa de date

Putere

a se vedea placa de date

Temperatură maximă evacuare

50°C

Mediu de încălzire CITY W

apă cu max. 20% glicol

Presiune și temperatură maximă de lucru
CITY W

6 bar la 110°C

w

Avertisment:

Perdeaua de aer nu trebuie folosită în
atmosfere potenţial explozive, în medii
umede, în exterior sau într-un aer foarte
prăfuit sau agresiv.
Biddle nu își asumă nicio răspundere pentru
daune sau răniri decurgând din utilizarea în
aceste situaţii.

1.3.6 Declaraţie de conformitate CE
Unitatea întrunește standardele CE în vigoare. Declaraţia de
conformitate CE completă poate fi consultată la:
www.biddle.info.
Produs clasa A

n

Notă:

Doar CYV: acesta este un produs clasa A. În
mediul casnic, acest produs poate produce
interferenţe radio, caz în care este posibil ca
utilizatorul să trebuiască să ia măsuri adecvate.

ro

1.3.7 Modificări și schimbări
Nu este permisă nicio modificare sau schimbare a unităţii care
ar putea influenţa siguranţa acesteia, fără acordul Biddle.
Modificările și schimbările vor anula Declaraţia de
conformitate CE.
1.3.8 Componente și accesorii
Următoarele accesorii sunt disponibile opţional:
•
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panou de control (poate controla maxim 10 unităţi) (CITY,
standard cu CYV, nu cu CYQ)
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•

cablu de control Biddle, disponibil cu diferite lungimi

•

unitate de control al temperaturii de evacuare (doar CITY
W)

•

întrerupător contact ușă

•

set coliere de perete

n

Notă:

Unitatea poate fi operată și fără panoul de comandă.

Doar pentru CYQ și CYV: componente Daikin
Următoarele componente Daikin sunt necesare pentru
instalare:
•

unitate exterioară

•

opţional: una sau mai multe unităţi interioare

•

panou de control Daikin (opţional for CYV)

•

materiale de conectare, ca linii de răcire, cablări etc.: vedeţi
manualul de instalare pentru unitatea exterioară.

c
1.4

Atenţie:

Sistemul de control și indexul de capacitate al unităţii
exterioare Daikin trebuie să corespundă celor ale
perdelei de aer Biddle.

Instrucţiuni de siguranţă
1.4.1 Operare

ro

w
w
w
c
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Avertisment:

Nu introduceţi obiecte în intrări și ieșiri.

Avertisment:

Nu blocaţi intrările și ieșirile.

Avertisment:

Suprafaţa superioară a unităţii se încinge în
timpul funcţionării.

Atenţie:

În situaţii excepţionale, din unitate poate curge apă.
Prin urmare, nu așezaţi sub unitate niciun obiect ce
poate fi avariat în consecinţă.

MANUAL CITY
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1.4.2 Instalare, întreţinere și service

d
w

Pericol:

Unitatea poate fi deschisă doar de personal
tehnic calificat.

Avertisment:

Înainte de deschiderea unităţii efectuaţi
următoarele acţiuni:

1. Opriţi unitatea folosind panoul de control.
2. Așteptaţi oprirea ventilatoarelor.
3. Lăsaţi unitatea să se răcească.

c

Atenţie:

Schimbătorul de căldură și/sau elemenţii de încălzire
pot deveni foarte fierbinţi. Mai mult, ventilatoarele
pot continua să se rotească un timp.

4. Pentru modelele cu racordare la un sistem de
expansiune directă Daikin:
Opriţi sistemul Daikin și deconectaţi alimentarea de la
reţea a unităţii exterioare Daikin.
5. Deconectaţi sursa de alimentare (scoateţi fișa din punctul
de alimentare sau comutaţi întrerupătorul de izolare pe
poziţia oprit).
6. Pentru modelele încălzite cu apă:
Închideţi sursa de încălzire centrală (dacă este posibil).

c
w
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Atenţie:

Pentru CYQ și CYV: dacă sistemul operează în
modul de dezgheţare sau a operat recent, poate
exista apă în panoul de inspecţie.

Avertisment:

Aripioarele schimbătorului de căldură sunt
ascuţite.
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2. .
2.1

Instalare

Instrucţiuni de siguranţă

w

Avertisment:

w

Avertisment:

Lucrările de instalare a unităţii pot fi
efectuate doar de personal tehnic calificat.

Înainte de a începe: citiţi instrucţiunile de
siguranţă.

Vezi și:
1.4
"Instrucţiuni de siguranţă" la pagina 10

2.2

ro

2.3

Verificarea livrării
•

Verificaţi unitatea și ambalajul pentru a vă asigura că
livrarea este corectă. Semnalaţi-le imediat șoferului și
furnizorului orice daune produse în timpul transportului.

•

Asiguraţi-vă că au fost furnizate toate componentele și
piesele însoţitoare. Semnalaţi-i imediat furnizorului orice
defecte.

Metodă de lucru generală
2.3.1 Succesiune de operaţii
Biddle recomandă următoarea metodă de lucru pentru a
instala Perdea de aer confort:
1. Suspendaţi unitatea.
2. Pentru modelele încălzite cu apă:
Racordaţi unitatea la sistemul de încălzire centrală.
Pentru modelele cu racordare la un sistem de
expansiune directă Daikin:
Instalaţi componentele Daikin conform descrierii din
manualele de instalare respective.
-

ro-12

Unitatea exterioară;
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-

Dacă sunt instalate în sistemul dvs.: unitatea(unităţile)
interioară(e);
Panoul de control.

3. Racordaţi unitatea la sursa de alimentare din reţea.
4. Instalaţi panoul de control și racordurile (opţionale) la
controalele externe.
5. Finisaţi unitatea.
6. Pentru modelele cu racordare la un sistem de
expansiune directă Daikin:
Racordaţi perdeaua de aer la sistemul Daikin.
7. Porniţi alimentarea și verificaţi funcţionarea unităţii.
Instrucţiuni generale
Unele părţi din această secţiune se aplică doar în cazul
anumitor modele. Unde este cazul, acest lucru este precizat.
Dacă nu se face referire la niciun model specific, descrierea
este valabilă pentru toate modelele.

n

Notă:

Aveţi grijă să efectuaţi toate operaţiunile de instalare
necesare pentru unitatea dvs.
Verificaţi placa de date și consultaţi manualul dacă nu
sunteţi sigur despre modelul sau tipul unităţii dvs.

n

Notă:

Protejaţi unitatea de avariere și pătrunderea prafului,
cimentului etc. în tot timpul instalării. Puteţi spre
exemplu utiliza ambalajul pentru protecţie.

Vezi și:
2.4
"Montarea unităţii" la pagina 14
2.5
"Racordarea unităţii la instalaţia de încălzire centrală" la
pagina 16
2.6
"Racordarea unităţii la sistemul Daikin (CYQ și CYV)" la
pagina 17
2.7
"Racordarea unităţii la sursa de alimentare" la pagina 20
2.8
"Instalarea panoului de control și a controalelor externe
(CITY și CYV)" la pagina 22
2.9
"Sistem de control fără controler cu suport tactil (CITY și
CYV)" la pagina 28
2.10 "Finisarea unităţii" la pagina 30
2.11 "Pornirea și verificarea funcţionării" la pagina 34
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Montarea unităţii
2.4.1 Determinarea amplasamentului unităţii

d

Pericol:

Nu instalaţi unitatea în poziţie verticală.

•

Asiguraţi-vă că structura de care unitatea urmează să fie
suspendată rezistă la greutatea unităţii. Greutatea este
specificată pe placa de date.

•

Notaţi următoarele dimensiuni:
-

unitatea trebuie să aibă cel puţin lăţimea cadrului ușii
(dimensiunea b);
poziţionaţi unitatea cât mai aproape de cadrul ușii;
înălţimea maximă de montare a unităţii (dimensiunea h,
măsurată de la pardoseală până la grila de evacuare)
depinde de tipul unităţii.

Înălţimea de instalare a unităţii
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ DE INSTA-

TIP

LARE

CITY S

2,3 m

CITY M

2,5 m

CITY L

3,0 m

Aceste înălţimi sunt valabile doar în condiţii normale.
Dacă nu sunteţi sigur, consultaţi-vă cu Biddle pentru înălţimea corectă.

ro

w
w

Avertisment:

Înălţimea minimă de montare (dimensiunea h)
este de 1,8 m.

Avertisment:

Partea superioară a unităţii se poate încinge.
Montaţi unitatea la o distanţă de minimum 25
mm de plafon (dimensiunea x).

Vezi și:
1.3.4 "Placă de date" la pagina 8
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2.4.2 Fixarea brăţărilor de suspendare
1. Fixaţi patru tije filetate M8 conform dimensiunilor din
tabel. Aveţi grijă ca tijele filetate să fie perpendiculare.

n

Notă:

Unităţile de tip CITY 250 au trei brăţări de
suspendare. Fixaţi șase tije filetate pentru acest tip.

2. Aplicaţi o piuliţă de închidere 1 la fiecare tijă filetată.
3. Aplicaţi brăţările de suspendare 2 pe tijele filetate și
aplicaţi piuliţele 3.
4. Aveţi grijă ca brăţările de suspendare să fie suspendate
orizontal și încastrate.
5. Asiguraţi fiecare brăţară de suspendare prin strângerea
piuliţelor de închidere 1.
Dimensiuni pentru suspendarea unităţii
MĂRIM

TIP

DIMENSIUNI

a

toate modelele

după caz

b

CITY S

119 mm

CITY M

119 mm

CITY L

200 mm

c

toate modelele

200 mm

d

CITY 100

500 mm

CITY 150

1 000 mm

CITY 200

1 500 mm

CITY 250 (șase tije filetate)

2 x 1 000 mm

E

ro

2.4.3 Suspendarea și asigurarea unităţii
1. Ridicaţi unitatea și agăţaţi-o în brăţările de suspendare.

c
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Atenţie:

În funcţie de greutatea specificată pe placa de date,
fie folosiţi un dispozitiv de ridicare, fie ridicaţi
unitatea cu cel puţin 2 persoane.
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2. Montaţi o șaibă dreptunghiulară 3 pe fiecare brăţară de
suspendare.

w

Avertisment:

Unitatea poate cădea dacă nu asiguraţi
suspendarea.

3. Verificaţi dacă unitatea este suspendată ferm:
-

w
2.5

încercaţi să împinge?i unitatea din prindere;
scuturaţi unitatea câteva secunde.

Avertisment:

Aveţi grijă să nu vă expuneţi niciunui risc în
caz că unitatea cade.

Racordarea unităţii la instalaţia de încălzire centrală
2.5.1 Specificaţii

c
•

•

Ţevile de alimentare și de retur ale sistemului de
încălzire centrală trebuie legate la racordurile
corespunzătoare corecte 1. Direcţiile sunt indicate
pe unitate cu ajutorul săgeţilor.

Presiunea maximă permisă de operare a circuitului de apă
caldă este specificată pe placa de date. Se bazează pe o
temperatură a apei de 110°C.

c

ro

Atenţie:

Atenţie:

Biddle recomandă includerea unui robinet pe fiecare
ţeavă.

Robinetul de purjare 2 al schimbătorului de căldură este
localizat în partea stângă superioară a unităţii.

2.5.2 Protecţia la îngheţ
Luaţi următoarele precauţii dacă instalaţi unitatea într-o incintă
expusă riscului de îngheţ:

ro-16

•

asiguraţi circularea constantă a apei la temperatura corectă,

•

adăugaţi până la 20% glicol în apă când unitatea nu
funcţionează în timpul iernii

•

sau goliţi sistemul și unitatea.
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2.5.3 Racordaţi unitatea
1. Racordaţi unitatea la sistemul de încălzire centrală.
2. Aerisiţi schimbătorul de căldură.
3. Verificaţi racordurile de scurgeri.
2.5.4 Racordarea controlului temperaturii de evacuare
(accesoriu)
Unitatea poate fi echipată cu un control opţional al
temperaturii de evacuare.
1. Îndepărtaţi panoul de inspecţie.

2. Racordaţi robinetul 1 la unitate.
3. Instalaţi senzorul capilar 2 în unitate.
4. Fixaţi senzorul pe elementul de încălzire cu ajutorul
bridelor furnizate.
5. Înlocuiţi panoul de inspecţie.
6. Setaţi temperatura aerului evacuat la 35°C.

ro

2.6

Racordarea unităţii la sistemul Daikin (CYQ și CYV)
2.6.1 Condiţii necesare pentru racordarea la un sistem
Daikin
•

Manual versiune 6 (19-09-2012)

Sistemul Daikin întotdeauna trebuie să fie activ când
perdeaua de aer Biddle este activă.
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•

Un sistem de control trebuie să fie racordat la sistemul
Daikin. Acesta poate fi și un panou de control Daikin care
este racordat la perdeaua de aer Biddle.

w

Avertisment:

Unităţile de tip CYV nu pot fi racordate decât
la un sistem Daikin VRV.
Unităţile de tip CYQ nu pot fi racordate decât
la un sistem Daikin ERQ.
Aceste unităţi nu sunt interschimbabile.

2.6.2 Racordarea sistemului de control
Toate modelele

c

Atenţie:

Utilizaţi un cablu cu o secţiune de min. 0,75 mm².

Modele cu lăţime evacuare 150, 200, sau 250
1. Racordaţi sistemul de control la terminalul X84 din partea
superioară a perdelei de aer:
-

racordaţi cablul de control al unităţii exterioare la F1/
F2;
dacă este instalat pe unitatea dvs.: racordaţi
panoul de control Daikin la P1/P2.

2. Instalaţi cămașa cablului (furnizată) pe terminal.

ro
Modele cu lăţime evacuare 100
1. Îndepărtaţi capacul de pe cutia din partea laterală a unităţii.
2. Opţional: îndepărtaţi cutia de pe unitate:
-

n

ro-18

îndepărtaţi colierul de pe unitate și cutie;
instalaţi cutia pe perete într-un punct adecvat.

Notă:

Nu deconectaţi cablarea dintre cutie și unitate.
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3. Introduceţi cablul(urile) de control în cutie prin
garnitura(rile) de cablu liberă(e) 3.
4. Racordaţi controlerul sistemului la blocul terminal liber 4:
-

racordaţi cablul de control al unităţii exterioare la F1/
F2;
dacă este instalat pe unitatea dvs.: racordaţi
panoul de control Daikin la P1/P2.

5. Strângeţi garnitura (garniturile) de cablu.
2.6.3 Racordarea mediului de răcire
•

Instalaţi conductele în conformitate cu manualul de
instalare al unităţii exterioare Daikin.

•

Îmbinaţi prin lipire conductele cu ţevile care ies în partea
superioară a unităţii.

2.6.4 Setări pe panoul de control Daikin
Puteţi face setări locale pe panoul de control Daikin conform
descrierii din manualul de instalare corespunzător.
Unităţile descrise în acest manual au câteva posibilităţi
suplimentare de setare:

NUMĂ-

RUL
MODULUI

PRIMUL

NUMĂR AL
CODULUI

DESCRIEREA

AL DOILEA NUMĂR AL CODULUI

SETĂRII

01

02

03

04

(22)

3

Funcţia perdelei de
aer când nu încălzește

neîncălzită
(setare implicită)

neîncălzită

în staţionare
(dacă 23-8
este setat la
01)

--

(23)

8

Funcţia perdelei de
aer în modul de
dezgheţare

în staţionare

neîncălzită
(setare implicită)

neîncălzită

--
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Racordarea unităţii la sursa de alimentare
2.7.1 Toate modelele

w
w
w

Avertisment:

Nu porniţi unitatea din sursa de alimentare.
Utilizaţi panoul de control.

Avertisment:

Unitatea trebuie împământată.

Avertisment:

Racordaţi unitatea în conformitate cu
reglementările locale în vigoare.

2.7.2 Capacitate siguranţe

w

Avertisment:

Fiecare unitate trebuie prevăzută cu
siguranţe separat, conform tabelului de mai
jos.

Capacitate siguranţe

ro

INTENSITATE MAXIMĂ PE
PLACA DE DATE L1, L2
SAU L3

CAPACITATE MAXIMĂ SIGURANŢE A

<= 10 A

16 A

<= 15 A

20 A

<= 20 A

25 A

<= 25 A

35 A

<= 35 A

50 A

<= 50 A

63 A

<= 65 A

80 A

<= 80 A

100 A

<= 102 A

125 A

n

Notă:

Mai multe unităţi pot fi deservite de o siguranţă
comună numai în cazul în care consumul total e de
sub 10 A.

Vezi și:
1.3.4 "Placă de date" la pagina 8
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2.7.3 CITY W/A, CYQ și CYV
•

Asiguraţi disponibilitatea unui punct de alimentare
(împământat) la maxim 1,5 m din partea stângă a unităţii.

•

Racordaţi unitatea la sursa de alimentare cu un cablu cu 3
fire (nefurnizat). Sarcina maximă este specificată pe placa
de date.

•

Trebuie să fie posibilă întreruperea alimentării unităţii.
Puteţi alege să folosiţi fie un cablu de alimentare la priză, fie
un întrerupător de izolare.

2.7.4 CITY-E

d

Pericol:

Nu efectuaţi lucrarea de racordare dacă nu
sunteţi calificat să lucraţi cu curentul trifazic.

•

Racordaţi unitatea la sursa de alimentare din reţea cu un
cablu cu 5 fire (nefurnizat). Sarcina maximă este specificată
pe placa de date.

•

Un întrerupător de izolare (nefurnizat) trebuie montat
între unitate și sursa de alimentare. Acest întrerupător
trebuie:
-

să fie omnipolar,
să aibă distanţa între contacte de minimum 3 mm,
să fie amplasat la maxim 4 m din partea stângă a unităţii.

ro

2.7.5 Racordarea unităţii (CITY E)

w

Avertisment:

Asiguraţi-vă că sursa de alimentare cu care
lucraţi este oprită.

1. Montaţi întrerupătorul de izolare și racordaţi-l la sursa de
alimentare.
2. Îndepărtaţi panoul de inspecţie 1:
-

îndepărtaţi șuruburile de pe partea frontală a panoului
de inspecţie;
trageţi panoul puţin înainte și îndepărtaţi-l.

c
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Atenţie:

Panoul se va detașa în întregime când îl trageţi
înainte: aveţi grijă să nu cadă.
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3. Montaţi manșonul de cablu 2 pe unitate.
4. Introduceţi cablul de alimentare prin manșonul de cablu.

5. Racordaţi cablul la terminalul 3 din unitate, conform
diagramei de cablare.
6. Montaţi din nou panoul de inspecţie și strângeţi-l bine.

w

Avertisment:

Asiguraţi întotdeauna panoul de inspecţie cu
bolţuri cu caneluri: acestea sunt necesare
pentru împământare.

7. Racordaţi cablul de alimentare la întrerupătorul de izolare.

c
2.8

Atenţie:

Nu porniţi încă alimentarea de la reţea.

Instalarea panoului de control și a controalelor externe (CITY și
CYV)
2.8.1 Detalii panou de control

ro

Poziţionarea
•
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Puteţi fixa panoul de control fie pe perete, fie de o priză
standard.
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Cablarea

n

Notă:

Ţineţi seama de următoarele, altfel se pot produce
erori:
- lungimea cablului de control dintre panoul de control
și (prima) unitate conectată nu trebuie să depășească
50 m;
- ţineţi cablurile de control departe de câmpurile
electromagnetice și de sursele de interferenţe, cum
sunt cablurile de înaltă tensiune și starterele
tuburilor fluorescente;
- întindeţi cablurile de control sau rulaţi-le
corespunzător;
- nu scoateţi fișa oarbă decât dacă se recomandă acest
lucru.

n

Notă:

Utilizaţi numai cabluri de control furnizate de Biddle.
Cablurile telefonice modulare standard nu sunt
recomandate.

Mai multe unităţi acţionate dintr-un singur panou de
control

Manual versiune 6 (19-09-2012)

•

La un singur panou de control pot fi racordate până la 10
unităţi. Pentru aceasta, unităţile trebuie să fie
interconectate.

•

Lungimea totală a cablurilor de control nu trebuie să
depășească 100 m.

ro
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2.8.2 Instalarea controlerului cu suport tactil
1. Deschideţi întrerupătorul.
2. Trageţi cablul printr-o deschidere în panoul posterior.
3. Fixaţi panoul posterior de perete.
4. Asiguraţi cablul cu clema de protecţie la întindere furnizată.

n

Notă:

Cablul trebuie să iasă cu circa 9 cm din clema de
protecţie la întindere.

5. Racordaţi conectorul cablului de control la circuitul
imprimat.
6. Puneţi capacul frontal pe placa posterioară.
2.8.3 Racordarea panoului de control la unitate
Conexiunile panoului de control G și E sunt situate pe placa
cu conectori 3 pe partea superioară a unităţii. Cele două
prize sunt identice. Una dintre cele două prize are o fișă oarbă.
1. Racordaţi cablul de control la terminalul liber G sau E.

n
n

ro

Notă:

Nu scoateţi fișa oarbă din cealaltă priză, deoarece
astfel se pot produce erori.

Notă:

Lăsaţi circa 30 cm de cablu în plus: va fi necesar la
scoaterea circuitelor în cadrul operaţiilor de service
al unităţii.

Mai multe unităţi acţionate dintr-un singur panou de
control
1. Pentru fiecare unitate care urmează să fie legată, scoateţi
fișa oarbă din priza G sau E.
2. Legaţi unităţile: racordaţi cablurile de control la G și E.

n
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Notă:

Nu scoateţi fișa oarbă din ultima unitate, deoarece
astfel se pot produce erori.
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2.8.4 Racordarea controalelor externe (opţiune)
Placa cu conectori de pe partea superioară a unităţii are trei
intrări (X72) pentru racordarea controalelor externe. Intrările
pot fi utilizate pentru schimbarea modului de operare al
unităţii fără intervenţia utilizatorului. Intrările pot fi utilizate
pentru a racorda de ex. un ceas temporizator, un termostat de
contact sau un releu controlat printr-un sistem de
management al energiei clădirii.
1. Racordaţi cablul pentru controalele externe (dacă se
utilizează) la terminalele de pe placa cu conectori.

c

Atenţie:

Intrarea este proiectată pentru controalele cu
contacte libere de potenţial. Biddle recomandă
utilizarea componentelor cu contacte placate cu aur
și rezistenţă joasă. Preferabil mai joasă de 20 mΩ
pentru a putea cupla 1 mA la 5 Vcc.

2.8.5 Funcţiile intrărilor
Funcţiile unei componente de control depind de terminalele la
care este racordată componenta și de setările interfeţei.
Tabelul de mai jos arată pentru fiecare funcţie de control
terminalele la care trebuie racordată componenta de control și
cum trebuie setată interfaţa.
Setarea interfeţei este legată de raza de acţiune a componentei
de control:
•

Local: componenta de control este activă pe unitatea la
care este racordată componenta

•

Global: componenta de control nu este activă doar pe
unitatea la care este racordată componenta, ci și pe toate
celelalte unităţi racordate la același controler cu suport
tactil

Raza de acţiune este setată în mod implicit pe local. Pentru a
seta raza de control pe global, pe interfaţă trebuie mutat un
șunt (blocul X64). Șuntul care urmează să fie mutat depinde de
funcţia de control (vedeţi tabelul de mai jos). Amplasaţi șuntul
îndepărtat în poziţiile de rezervă furnizate (X65).
Interfaţa este situată în interiorul unităţii și este accesibilă după
îndepărtarea panoului de inspecţie.
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c
c

Atenţie:

Pentru CITY:
Un șunt este instalat implicit între terminalele T și G.
Acest șunt trebuie îndepărtat dacă racordaţi o
componentă de control la T și G. Dacă nu instalaţi o
componentă de control, șuntul trebuie lăsat la locul
lui: unitatea nu va funcţiona fără șunt.

Atenţie:

Pentru CYV:
Unităţile CYV sunt echipate cu un temporizator de
declanșare care este controlat de sistemul Daikin.
Acest releu este racordat la terminalele T și G ale
blocului X72. Unitatea poate fi pornită și oprită doar
când sistemul Daikin este activ. Dacă sistemul Daikin
nu este activ, unitatea este oprită.
Puteţi alege să porniţi și să opriţi unitatea din
exterior, indiferent de sistemul Daikin. În acest caz,
instalaţi un șunt sau o componentă de control între
terminalele T și G în locul cablării implicite sau
paralel cu aceasta.
Contactele de pe terminalele blocului X72 au o
funcţie doar când contactul de activare este închis de
către sistemul Daikin.

Funcţiile intrărilor
FUNCŢIE

ro
Pornirea și
oprirea
unităţii
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TERMI-

RAZĂ

NAL

LOCAL

GLOBAL

Nicio setare necesară

Îndepărtaţi
șuntul 6 din
blocul 64 de
pe interfaţă.

T și G

FUNCŢIE
CONTACT ÎNCHIS

CONTACT DESCHIS

Unitatea este în așteptare.
Unitatea poate fi pornită și
oprită prin controlerul cu
suport tactil.

Unitatea este oprită și nu
poate fi pornită sau oprită
prin controlerul cu suport
tactil.

MANUAL CITY

FUNCŢIE

Modificare
setare.
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TERMI-

RAZĂ

FUNCŢIE

NAL

LOCAL

GLOBAL

Nicio setare necesară

Îndepărtaţi
șuntul 5 din
blocul 64 de
pe interfaţă.

CONTACT ÎNCHIS

CONTACT DESCHIS

D și G

Unitatea operează cu 1 nivel
mai mult decât arată controlerul cu suport tactil. Pe
CITY E este crescută și încălzirea electrică.

Unitatea operează cum
arată controlerul cu suport
tactil.

P și G

Unitatea operează pe nivelul
cel mai înalt. Pe CITY E nu
este crescută încălzirea
electrică.

Unitatea operează cum
arată controlerul cu suport
tactil.

D, P și G

Unitatea operează pe nivelul
cel mai înalt. Pe CITY E încălzirea electrică este și ea
comutată pe nivelul cel mai
înalt.

Unitatea operează cum
arată controlerul cu suport
tactil.

Atenţie: dacă încălzirea electrică nu trebuie niciodată să fie crescută în
același timp, șuntul 4 trebuie îndepărtat. Această setare funcţionează
doar pe local și prin urmare trebuie făcută pe toate unităţile pe care
este dorită.

n

Notă:

Funcţiile care utilizează terminalele P și G sunt
disponibile doar de pe interfaţa versiune V4.0 Rev.06
(IC10). Raza globală pentru terminalele P și G nu
poate fi setată decât de pe controlerul cu suport
tactil versiune V2.1 Rev.02 și interfaţa versiune V4.0
Rev.07 (IC10). Setările implicite ale șunturilor de pe
blocul X64 sunt afișate în figura de alături.

2.8.6 Ieșire unitate (CYV)
Unităţile CYV sunt echipate cu o ieșire suplimentară X83 pe
unitate. Contactul la această ieșire este deconectat când
unitatea este pornită.
Ieșirea poate fi utilizată spre exemplu pentru un semnal
funcţie.
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2.8.7 Iniţializarea controlerului cu suport tactil
Pentru a informa controlerul cu suport tactil câte unităţi sunt
racordate, acesta trebuie iniţializat. Iniţializarea trebuie
efectuată în următoarele situaţii:
•

înainte de punerea în funcţiune a unităţii;

•

după racordarea de unităţi suplimentare la controlerul cu
suport tactil;

•

pentru verificarea cablului de control.

1. Apăsaţi tastele :, ] și [ simultan.
2. Așteptaţi 10 secunde. Led-urile tastelor ] și [ încep să
clipească.
3. Așteptaţi 2 minute. Led-ul tastei : începe să clipească.
Numărul de clipiri ale led-ului corespunde cu numărul de
unităţi racordate la controlerul cu suport tactil.
Unitatea este acum gata de operare.

2.9

Sistem de control fără controler cu suport tactil (CITY și CYV)
Unitatea poate fi controlată cu ajutorul unor componente de
control precum un releu controlat printr-un sistem de
management al energiei clădirii, un termostat de cameră, un
temporizator sau un întrerupător contact ușă. Controlerul
Biddle cu suport tactil standard nu este necesar în acest caz.

ro

Setarea separată a puterii de încălzire din viteza ventilatorului
nu este posibilă pe următoarele unităţi:
•

CITY-E

•

CYV

Dacă este totuși necesar controlul separat al puterii încălzirii
electrice, se recomandă utilizarea unui controler de putere (de
ex.: Kimsafe).
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2.9.1 Modificarea interfeţei
Pentru adaptarea unităţii în vederea operării fără controlerul
cu suport tactil este necesară modificarea interfeţei. Aceasta
se face prin îndepărtarea șunturilor 1 și 2 din blocul X64 de pe
interfaţă.
1. Opriţi alimentarea.
2. Deschideţi unitatea (vedeţi și manualul de operare al
unităţii).
3. Mutaţi șunturile 1 și 2 în poziţiile de rezervă (X65).
4. Închideţi unitatea.

2.9.2 Racordarea componentelor de control

c

Atenţie:

c

Atenţie:

Componentele de control trebuie racordate la
blocul X72 al plăcii cu conectori pe exteriorul
unităţii.

Componentele de control trebuie cuplate cu
contacte libere de potenţial. Biddle recomandă
utilizarea componentelor cu contacte placate cu aur
și rezistenţă joasă. Preferabil mai joasă de 20 mΩ
pentru a putea cupla 1 mA la 5 Vcc.

Componentele de control pot activa patru funcţii:
•

oprirea unităţii (OFF)

•

comutarea unităţii pe viteză redusă (1)

•

comutarea unităţii pe viteză medie (2)

•

comutarea unităţii pe viteză mare (3)

O funcţie este activată când o componentă de control face
contact între terminalele conectate, conform ilustraţiei.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a folosi una sau mai
multe funcţii:
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1. Selectaţi o funcţie de control.
2. Conectaţi componenta de control la terminalele
corespunzătoare P, D, T sau G ale blocului X72. Utilizaţi
diagrama de circuite de alături.
3. Repetaţi pașii 1 și 2 pentru fiecare componentă
suplimentară.
4. Racordaţi unitatea la sursa de alimentare din reţea.
Sistemul de control este acum gata de utilizare.
Dacă doriţi să racordaţi mai multe unităţi (max. 10) la 1
componentă de control, cablarea de la terminale trebuie
racordată printre unităţi.

2.10

Finisarea unităţii
2.10.1 Finisarea modelelor suspendate liber
Fixarea grilelor de admisie
1. Fixaţi grilele de admisie pe unitate:
-

Agăţaţi grilele de partea superioară a unităţii.
Spatele fiecărei grile are o protuberanţă. Fixaţi grila cu
protuberanţa în orificiul dreptunghiular.

2.10.2 Finisarea modelelor nișă
Generalităţi

ro

n

Notă:

Aveţi grijă ca unitatea să rămână accesibilă pentru
întreţinere și reparaţii, spre exemplu printr-o gură de
vizitare.

Ajustarea canalului de evacuare
Dacă instalaţi două sau mai multe unităţi una lângă alta, trebuie
să ajustaţi canalul de evacuare astfel încât marginile finisate să
nu se întâlnească.
1. Scoateţi piesa de capăt cu margine finisată 1.
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2. Instalaţi piesa de capăt fără margine finisată 2.

Instalarea canalului de evacuare
1. Faceţi un orificiu în plafon pentru evacuare (pentru
dimensiuni, vedeţi tabelul).
2. Fixaţi cele două secţiuni angulare 3 cu șuruburi pentru
tablă pe unitate, de-a lungul marginilor deschiderii de
evacuare.
3. Glisaţi canalul de evacuare 4 în deschiderea de evacuare a
unităţii până la obţinerea înălţimii dorite.
4. Folosind șuruburi pentru tablă, fixaţi canalul de evacuare de
secţiunile angulare 3.
Dimensiuni orificiu secţie evacuare
MĂRIME

TIP

DIMENSIUNI

a

CITY S-R

102 mm

CITY M-R

102 mm

CITY L-R

133,5 mm

CITY 100-R

1 008 mm

CITY 150-R

1 508 mm

CITY 200-R

2 008 mm

CITY 250-R

2 508 mm

B
C

b

ro

Instalarea plenumului grilei secţiei de admisie
1. Faceţi un orificiu în plafonul fals pentru secţia de admisie
(vedeţi tabelul).
2. Îndepărtaţi grila de admisie din rama sa:
-

împingeţi cele două știfturi 1 în grilă unul spre celălalt
și înclinaţi grila în afară;
împingeţi cele două știfturi de la 2 unul spre celălalt și
scoateţi grila.

3. Montaţi plenumul grilei în rama grilei de admisie.
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4. Puneţi grila la loc în rama ei.

n

Notă:

Este posibil ca plenumul grilei să fie livrat gata
montat în grila de admisie.

5. Fixaţi benzile marginilor pe ramă.

6. Suspendaţi secţia de admisie. Pentru aceasta, folosiţi ocheţii
șurub furnizaţi sau patru tije filetate, M6.

Dimensiuni orificiu secţie admisie
MĂRIME

TIP

DIMENSIUNI

a

CITY S-R

268 mm

CITY M-R

268 mm

CITY L-R

368 mm

CITY 100-R

1 008 mm

CITY 150-R

1 508 mm

CITY 200-R

2 008 mm

CITY 250-R

2 508 mm

B
C

b

Racordaţi plenumul unităţii și plenumul grilei
1. Racordaţi plenumul unităţii de plenumul grilei folosind
conducte flexibile. Folosiţi bride de furtun pentru fixarea
conductelor.

ro

Diametru conductă plenum
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DIAMETRU CONDUCTĂ

CITY S-R

160 mm

CITY M-R

160 mm

CITY L-R

250 mm
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2.10.3 Finisarea modelelor casetă

n

Notă:

La tipurile de unitate CITY 200 și CITY 250,
componentele secţiei de admisie sunt livrate în două
secţiuni.

Instalarea carcasei de admisie
1. Montaţi carcasa de admisie pe unitate:
-

agăţaţi carcasa de admisie de partea superioară a
unităţii;
înșurubaţi flanșa 1 a carcasei de admisie pe unitate.

2. Fixaţi punctele unghiulare 2 ale carcasei de admisie de
plafon. Pentru aceasta, folosiţi ocheţii șurub furnizaţi sau
două tije filetate, M6.

w

Avertisment:

Dacă nu fixaţi carcasa de admisie de plafon,
unitatea se poate răsturna și desprinde din
brăţările de suspendare.

Instalarea plenumului de admisie
1. Îndepărtaţi grila de admisie din rama sa:
-

împingeţi cele două știfturi 1 în grilă unul spre celălalt
și înclinaţi grila în afară;
împingeţi cele două știfturi de la 2 unul spre celălalt și
scoateţi grila.

ro
2. Înșurubaţi rama 3 pe carcasa de admisie.
3. Puneţi grila la loc în rama ei.
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Finisarea
1. Fixaţi benzile marginilor împrejurul unităţii.
2. În plafonul fals, faceţi un orificiu cu dimensiunile menţionate
în tabel.

Dimensiuni orificiu unitate
MĂRIME

TIP

DIMENSIUNI

a

CITY S-C

829 mm

CITY M-C

829 mm

CITY L-C

1 113 mm

CITY 100-C

1 008 mm

CITY 150-C

1 508 mm

CITY 250-C

2 508 mm

B
C

2.11

b

Pornirea și verificarea funcţionării
1. Pentru toate modelele:
Verificaţi următoarele racorduri:
-

ro

-

sursa de alimentare;
cablul(rile) de control pentru racordarea panoului de
control la unitate (unităţi);
pentru CYQ și CYV: cablurile de control dintre unitate
(unităţi) și componentele Daikin;
componentele de control extern (dacă sunt utilizate).

2. Pentru CYQ și CYV:
1. Porniţi unităţile interioare și unitatea exterioară Daikin.
2. Testaţi sistemul Daikin conform descrierii din manualul
de instalare pentru unitatea exterioară
3. Pentru toate modelele:
1. Porniţi alimentarea și/sau conectaţi toate unităţile
racordate.
2. Porniţi perdeaua de aer folosind panoul de control.
3. Iniţializaţi panoul de control.
4. Pentru CITY W și CYV:
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1. Verificaţi dacă schimbătorul de căldură este racordat
corect.
2. Verificaţi dacă sistemul de încălzire centrală sau sistemul
Daikin este pornit.
3. Controlaţi dacă jetul de aer suflat se încălzește. Acest
lucru poate dura un anumit timp.
4. La nevoie, aerisiţi schimbătorul de căldură.
Pentru CYQ:
Operaţi unitatea folosind panoul de control Daikin și
verificaţi dacă funcţionează:
1. Porniţi sistemul. Unitatea trebuie să înceapă să sufle aer.
2. Setaţi modul de operare pe încălzire și setaţi
temperatura la valoarea maximă. În scurt timp, unitatea
trebuie să înceapă să sufle aer cald.
3. Setaţi modul de operare doar pe ventilator. În scurt
timp, unitatea trebuie să înceapă să sufle aer rece.
4. Opriţi sistemul. În scurt timp, unitatea trebuie să se
oprească.
Pentru CITY E:
1. Aveţi grijă să fie activată căldura în panoul de control.
2. Controlaţi dacă jetul de aer suflat se încălzește.
Pentru CITY A:
Verificaţi dacă unitatea suflă aer.

ro
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3. .

Operare CITY și CYV
Unităţile CITY și CYV sunt echipate cu un controler cu suport
tactil. În funcţie de versiune, controlerul cu suport tactil are 3
sau 5 taste. Aceste taste îi permit utilizatorului să efectueze
următoarele setări:
•

pornirea și oprirea unităţii;

•

setarea vitezei ventilatorului - tasta :, ] și [;

•

setarea încălzirii - tasta ' și " (CITY E și CYV).

Este posibil ca la unitate să fie racordat un termostat. În acest
caz, consultaţi manualul de instrucţiuni corespunzător.

3.1

Pornirea și oprirea unităţii
Unitatea este oprită când niciunul dintre led-urile de deasupra
tastei :, ] sau [ nu este aprins. Porniţi unitatea apăsând
una dintre taste.
Opriţi unitatea apăsând tasta de setare a ventilatorului (tasta
:, ] sau [) deasupra căreia este aprins led-ul. Unitatea se
oprește și led-ul de deasupra tastei se stinge.

ro

3.2

Setarea vitezei ventilatorului
Ventilatorul unităţii are trei viteze.
•

Apăsaţi : pentru a comuta ventilatorul pe viteză redusă.

•

Apăsaţi ] pentru a comuta ventilatorul pe viteză medie.

•

Apăsaţi [ pentru a comuta ventilatorul pe viteză mare.

n

Notă:

Opriţi unitatea apăsând tasta deasupra căreia este
aprins led-ul.

3.2.1 Setare recomandată
Pentru a obţine separarea climatică maximă cu un consum
minim de energie, Biddle recomandă selectarea celei mai
reduse puteri la care nu apar curenţi de aer.
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Setarea încălzirii (CITY E și CYV)
Unitatea are două niveluri de încălzire.
•

Apăsaţi ' pentru a comuta încălzirea pe nivel scăzut.

•

Apăsaţi " pentru a comuta încălzirea pe nivel ridicat.

n

Notă:

n

Notă:

Opriţi încălzirea apăsând tasta deasupra căreia este
aprins led-ul.

Dacă apăsaţi " în timp ce ventilatorul unităţii este
setat pe viteză redusă, ventilatorul unităţii se va
comuta automat pe viteză medie din motive de
siguranţă.
Pe CYV, temperatura de evacuare rămâne mai mult
sau mai puţin constantă, dar capacitatea totală de
încălzire crește.

ro
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4. .

Operare CYQ

Panou de control Daikin

Perdeaua de aer este operată cu panoul de control Daikin.
Majoritatea funcţiilor panoului de control Daikin operează
conform descrierii din manualul de operare corespunzător. O
serie de funcţii operează diferit sau nu operează deloc.

4.1

Pornirea și oprirea unităţii
4.1.1 Pornirea și oprirea sistemului
•

Apăsaţi tasta

pentru a porni sau opri sistemul.

Atunci când led-ul de lângă această tastă este aprins, sistemul
este pornit. Când led-ul clipește, există o eroare.
4.1.2 Selectarea modului de operare
Selectaţi modul de operare cu tasta

ro

:

•

Doar ventilator (simbolul
continuu aer neîncălzit.

): perdeaua de aer suflă

•

Încălzire (simbolul ): încălzirea perdelei de aer este
controlată automat.

Nu sunt disponibile alte moduri de operare.
4.1.3 Dezgheţarea
Când panoul de control Daikin afișează simbolul
,
sistemul funcţionează în modul de dezgheţare. Perdeaua de aer
suflă după aceea aer neîncălzit sau rece ori nu funcţionează (în
funcţie de setarea de pe panoul de control).
Dezgheţarea este activată automat de către sistem oricând
acest lucru devine necesar. După finalizarea dezgheţării,
unitatea funcţionează din nou normal.
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Vezi și:
2.6.4 "Setări pe panoul de control Daikin" la pagina 19

4.2

Controlul perdelei de aer
4.2.1 Controlul puterii perdelei de aer
Perdeaua de aer are două puteri presetate.
•

Comutaţi puterea folosind tasta

Tasta

.

nu are alocată nicio funcţie.

Setare recomandată
Pentru a obţine separarea climatică maximă cu un consum
minim de energie, Biddle recomandă selectarea celei mai
reduse puteri la care nu apar curenţi de aer.
4.2.2 Controlul încălzirii
Afișaj pe panoul de control Daikin (exemplu)

•

Setaţi temperatura dorită a incintei cu ajutorul tastelor

.

Sistemul controlează automat încălzirea perdelei de aer.
Încălzirea este oprită la atingerea temperaturii setate a incintei.
Perdeaua de aer suflă după aceea aer neîncălzit sau se oprește
(în funcţie de setările de pe panoul de control Daikin).

n

Notă:

Pentru a evita problemele cu curenţii de aer, Biddle
recomandă ca temperatura să fie setată pe maxim.

Vezi și:
2.6.4 "Setări pe panoul de control Daikin" la pagina 19
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5. .
5.1

Întreţinere

Înlocuirea sau curăţarea filtrului
Filtrul trebuie curăţat cu regularitate. Un filtru murdar poate
duce la încălzire inadecvată și la un nivel mare de zgomot.
Intervalul la care trebuie curăţat filtrul depinde de condiţiile
locale.
Puteţi curăţa filtrul spre exemplu cu un aspirator. După un
anumit număr de curăţări, filtrul trebuie totuși înlocuit. Filtre
noi pot fi comandate de la Biddle.
5.1.1 Îndepărtarea filtrului
Modele suspendate liber
1. Îndepărtaţi grila de admisie din unitate:
-

ridicaţi grila de jos și scoateţi-o din cârlig.

2. Îndepărtaţi grila din grila de admisie:
-

ro

introduceţi-vă degetele în orificiile de la 1;
trageţi în direcţia indicată.

3. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul.
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Modele nișă și casetă
1. Deschideţi grila de admisie:
-

împingeţi cele două știfturi 1 unul spre celălalt – grila
se va înclina în jos.

2. Scoateţi prin glisare filtrul din grilă.
3. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul.

5.2

Curăţarea unităţii
Puteţi curăţa exteriorul unităţii cu o cârpă umedă și un agent
de curăţare pentru uz casnic. Nu folosiţi solvenţi.

c
5.3

Atenţie:

Aveţi grijă să nu intre apă în unitate.

Întreţinerea periodică
Biddle recomandă ca următoarele lucrări de control și
întreţinere să fie efectuate anual de un instalator sau alt
tehnician specializat.
•

Verificaţi dacă filtrul este suficient de curat și nedeteriorat.
La nevoie, înlocuiţi filtrul.

•

Verificaţi dacă schimbătorul de căldură sau elemenţii de
încălzire electrică sunt curaţi. Depunerea de praf poate
provoca mirosuri neplăcute.
Îndepărtaţi cu grijă praful cu un aspirator.

c

Atenţie:

w

Avertisment:

•
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Aripioarele schimbătorului de căldură sunt piese
fragile.

Aripioarele schimbătorului de căldură sunt
ascuţite.

Verificaţi funcţionarea ventilatoarelor.
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6. .
6.1

Erori

Instrucţiuni de siguranţă

d
w

Pericol:

Lucrările în interiorul unităţii pot fi efectuate
doar de personal tehnic calificat
corespunzător.

Avertisment:

Înainte de a începe: citiţi instrucţiunile de
siguranţă.

Vezi și:
1.4
"Instrucţiuni de siguranţă" la pagina 10

6.2

Verificarea erorilor

n

Notă:

Nu trebuie să fiţi specialist pentru executarea
următoarelor verificări.

Când bănuiţi existenţa unei erori, executaţi pașii următori
pentru a determina dacă există o eroare:
1. Executaţi pașii următori pentru a determina dacă
fenomenul poate fi remediat cu ușurinţă sau dacă este
cauzat de o eroare.

ro

2. Dacă determinaţi că este o eroare care nu poate fi
remediată prin executarea pașilor următori, vă rugăm să vă
contactaţi furnizorul.
6.2.1 Pentru CYQ:
1. Setaţi sistemul pe modul de încălzire folosind panoul de
control Daikin și setaţi temperatura la maxim.
-

Dacă unitatea nu suflă aer cald după 15 minute, atunci
există o eroare.

2. Setaţi temperatura la minim.
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-

Dacă unitatea continuă să sufle aer cald după 15
minute, atunci există o eroare.

Vezi și:
6.3
"Rezolvarea problemelor simple" la pagina 43
6.4
"Remedierea erorilor" la pagina 44

6.3

Rezolvarea problemelor simple
Dacă bănuiţi o eroare, încercaţi mai întâi să rezolvaţi problema
cu ajutorul tabelului de mai jos. Nu trebuie să fiţi expert
pentru a face acest lucru.

PROBLEMĂ

CAUZĂ PROBABILĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Unitatea nu funcţionează, controlerul cu suport tactil nu reacţionează
când este apăsat.

Lipsă alimentare la controlerul cu
suport tactil.

Verificaţi alimentarea:
• fișa electrică,
• întrerupătorul de izolare,
• tensiunea unităţii.

Lipsă alimentare la unitate.

Verificaţi alimentarea unităţii.

Controlerul cu suport tactil nu a
fost iniţializat.

Iniţializaţi controlerul cu suport tactil.

Contact necorespunzător fișă modulară sau întrerupere cablu.

Verificaţi contactele fișei (îndepărtaţi eventualele folii de ambalaj). La
nevoie, înlocuiţi cablul.

Doar modelele încălzite electric: unitatea se răcește automat.

Aceasta nu este o eroare. În mod
normal, unitatea se va opri automat
în 10 minute.

Perdeaua de aer este oprită, dar
încă lucrează.

Pentru unităţile racordate la un sistem Daikin CYQ și CYV:
Ecranul panoului de control este
gol.

Lipsă alimentare la unitatea la care
este racordat panoul de control.

Tasta
de pe panoul de control
Daikin nu funcţionează.

Această tastă nu are alocată nicio
funcţie.

Perdeaua de aer nu funcţionează.

Sistemul este oprit sau a oprit automat perdeaua de aer.

Verificaţi setările pe panoul de control Daikin.

Perdeaua de aer suflă aer neîncălzit.

În sistemul Daikin s-a produs o
eroare.

Verificaţi setările pe panoul de control Daikin.

Sistemul Daikin a oprit automat încălzirea.

Verificaţi setările pe panoul de control Daikin.

Sistemul operează în modul de dezgheţare. Acest lucru durează între 5
și 10 minute.

Așteptaţi până la finalizarea dezgheţării.

Perdeaua de aer suflă aer neîncălzit
sau rece ori nu funcţionează și panoul de control Daikin afișează
.
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Verificaţi fișa și sursa de alimentare
din reţea.
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Vezi și:
2.6.4 "Setări pe panoul de control Daikin" la pagina 19
2.8.7 "Iniţializarea controlerului cu suport tactil" la pagina 28
4.1
"Pornirea și oprirea unităţii" la pagina 38
4.1.1 "Pornirea și oprirea sistemului" la pagina 38

6.4

Remedierea erorilor
Dacă bănuiţi o eroare:
1. Verificaţi dacă problema poate fi rezolvată ușor.
2. Încercaţi să rezolvaţi problema cu ajutorul tabelului de mai
jos. Pentru aceasta sunt necesare cunoștinţele tehnice de
specialitate.

ro

PROBLEMĂ

CAUZĂ PROBABILĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Panoul de control funcţionează normal, dar unitatea nu răspunde.

Lipsă șunt între terminalele T și G.

Instalaţi un șunt între terminalul T și
terminalul G pe blocul X72.

Unitatea este controlată de un semnal de la un control extern.

Verificaţi intrările și șunturile

Ventilatoarele nu se alimentează.

1. Verificaţi siguranţa
transformatorului.
2. Verificaţi cablarea dintre
transformator și ventilatoare.
3. Înlocuiţi transformatorul.

Unitatea nu se alimentează.

Verificaţi racordurile și cablarea alimentării.

Racordul dintre panoul de control
și circuitul imprimat nu este corect.

1. Verificaţi cablul de control.
2. Verificaţi cablarea dintre placa cu
conectori și circuitul imprimat.

Circuitul imprimat nu funcţionează.

1. Verificaţi siguranţa F2.
2. Verificaţi cablul de alimentare.
3. Înlocuiţi circuitul imprimat.

Panoul de control este defect.

Verificaţi panoul de control racordându-l la altă unitate cu alt cablu.
Înlocuiţi panoul de control dacă nu
funcţionează.

Ventilatorul nu se alimentează sau
este defect.

1. Verificaţi cablarea ventilatorului.
2. Verificaţi siguranţa
transformatorului.
3. Înlocuiţi ventilatorul.

Unitatea nu funcţionează, controlerul cu suport tactil nu reacţionează
când este apăsat.

Un ventilator nu funcţionează.
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PROBLEMĂ

CAUZĂ PROBABILĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Ventilatoarele nu operează la o anumită putere.

Racordul la priza relevantă nu este
corect.

1. Verificaţi racordurile
transformatorului.
2. Verificaţi cablarea dintre circuitul
imprimat și transformator.

Încălzirea electrică nu funcţionează.

Unitatea a fost supraîncălzită.

Verificaţi termostatul de limită superioară.

Unitatea nu funcţionează conform
așteptărilor.

1. Este posibil să nu fie racordate
corect componentele de control.

Verificaţi instalarea.

2. Setările șunturilor 1, 2 și 3 (roșu)
sunt diferite de standard.

Verificaţi poziţiile șunturilor.

Pentru unităţile racordate la un sistem Daikin CYQ și CYV:
Ecranul panoului de control Daikin
este gol.

Lipsă alimentare la unitatea racordată.
Racord necorespunzător la panoul
de control.

1. Verificaţi alimentarea.
2. Consultaţi manualul de instalare
al panoului de control.
3. Contactaţi furnizorul.

Circuitele Daikin din perdeaua de
aer sunt defecte.
Panoul de control Daikin semnalează o eroare (un led care clipește
și/sau un cod de eroare).

Circuitele Daikin din unitate sau din
unitatea exterioară detectează o
eroare.

1. Consultaţi manualul de service al
unităţii exterioare.
2. Contactaţi furnizorul.

Perdeaua de aer nu funcţionează, cu
toate că panoul de control Daikin
arată că funcţionează normal.

Eroare în circuitele Biddle, transformator, siguranţă sau ventilatoarele
din unitate.

1. Verificaţi siguranţele.
2. Verificaţi racordurile cablării la
transformator.
3. Verificaţi cablarea între
componentele din unitate.

Unitatea suflă continuu aer rece și/
sau din unitate picură condens.

Există o eroare în perdeaua de aer.
Avertisment:
Această situaţie poate fi periculoasă
și/sau poate produce daune.

1. Opriţi imediat întregul sistem.
2. Contactaţi furnizorul.

ro

Vezi și:
2.8.5 "Funcţiile intrărilor" la pagina 25
2.6.4 "Setări pe panoul de control Daikin" la pagina 19
2.8
"Instalarea panoului de control și a controalelor externe
(CITY și CYV)" la pagina 22
2.9
"Sistem de control fără controler cu suport tactil (CITY și
CYV)" la pagina 28
7.3
"Modul de circuite" la pagina 48
7.4
"Modul de circuite Daikin (CYQ și CYV)" la pagina 48
7.5
"Siguranţe" la pagina 49
7.8
"Resetarea termostatului maxim (CITY E)" la pagina 50
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7. .
7.1

Service

Instrucţiuni de siguranţă

w

Avertisment:

w

Avertisment:

Lucrările de service asupra unităţii pot fi
efectuate doar de personal tehnic calificat.

Înainte de a începe: citiţi instrucţiunile de
siguranţă.

Vezi și:
1.4
"Instrucţiuni de siguranţă" la pagina 10

7.2

Acces la interiorul unităţii
7.2.1 Pentru toate modelele
1. Opriţi unitatea folosind panoul de control.

w
ro

Avertisment:

Deconectaţi sursa de alimentare (scoateţi fișa
din punctul de alimentare sau comutaţi
întrerupătorul de izolare pe poziţia oprit).

7.2.2 Pentru modele suspendate liber
1. Îndepărtaţi grilele de admisie de pe unitate:
-

ro-46

ridicaţi grila de jos și scoateţi-o din cârlig.
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7.2.3 Pentru modele casetă
1. Îndepărtaţi grila de admisie din rama sa:
-

împingeţi cele două știfturi 1 în grilă unul spre celălalt
– grila se va înclina în jos;
împingeţi cele două știfturi de la 2 unul spre celălalt și
scoateţi grila.

2. Slăbiţi șuruburile 3 și scoateţi rama.

7.2.4 Pentru toate modelele
1. Îndepărtaţi panoul de inspecţie 1:
-

îndepărtaţi șuruburile de pe partea frontală a panoului
de inspecţie;
trageţi panoul puţin înainte și îndepărtaţi-l.

c
w
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Atenţie:

Panoul se va detașa în întregime când îl trageţi
înainte: aveţi grijă să nu cadă.

Avertisment:

Când înlocuiţi panoul de inspecţie, atașaţi-l
întotdeauna cu bolţuri cu caneluri: acestea
sunt necesare pentru împământare.
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Modul de circuite
Unitatea conţine un modul de circuite. În funcţie de versiune,
acesta include, între altele:
•

transformatorul;

•

circuitul imprimat;

•

placa conector;

•

siguranţele.

7.3.1 Îndepărtarea modulului de circuite
1. Opriţi unitatea folosind panoul de control.

w

Avertisment:

Deconectaţi sursa de alimentare (scoateţi fișa
din punctul de alimentare sau comutaţi
întrerupătorul de izolare pe poziţia oprit).

2. Îndepărtaţi panoul de inspecţie.
3. Deconectaţi toţi conectorii racordaţi la unitate și
conexiunile împământate de pe circuitul imprimat.
4. Scoateţi șuruburile 1.
5. Îndepărtaţi modulul de circuite.

ro

6. Deconectaţi conectorii din placa cu conectori.

7.4

Modul de circuite Daikin (CYQ și CYV)
În afară de circuitele Biddle, unitatea conţine de asemenea un
modul de circuite Daikin.
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7.4.1 Accesarea circuitelor Daikin din unitate
Toate modelele
1. Îndepărtaţi panoul de inspecţie 1 de pe unitate.
2. Circuitele Biddle sunt poziţionate la 2.

Modele cu lăţime evacuare 150, 200, sau 250
1. Îndepărtaţi capacul 3. Circuitele Daikin sunt poziţionate în
spatele acestui capac.

Modele cu lăţime evacuare 100
1. Îndepărtaţi capacul 4 de pe cutia din partea laterală a
unităţii. Circuitele Daikin sunt poziţionate în spatele acestui
capac.
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7.5

Siguranţe
Unitatea are două siguranţe:
1. siguranţă transformator 1;
2. siguranţă circuit imprimat F60 2.
Valorile sunt indicate pentru siguranţe.
Doar pentru CYQ și CYV:
Modulul electronic Daikin are o siguranţă suplimentară pe
circuitul imprimat, indicată cu F1U.
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SERVICE

7.6

PERDEA DE AER CONFORT

Aerisirea schimbătorului de căldură (CITY W)
Clapeta de evacuare aer 2 este situată în partea stângă de sus
a unităţii.

7.7

Golirea schimbătorului de căldură (CITY W)
Bușonul de golire 1 este situat în stânga unităţii.

7.8

Resetarea termostatului maxim (CITY E)
Unitatea este echipată cu un termostat maxim. Acesta trebuie
resetat manual dacă se decuplează.

ro

1. Opriţi unitatea.
2. Îndepărtaţi panoul de inspecţie.
3. Localizaţi 1 și resetaţi 2 termostatul maxim.
4. Închideţi unitatea.

c
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Atenţie:

O pană electrică poate duce la decuplarea
termostatului maxim.

MANUAL CITY

7.9

SERVICE

Configurarea cablului de control Biddle
Cablul de control pentru unităţile Biddle diferă de cablurile
telefonice modulare standard.
Fișele sunt de tip RJ-11, dar mufele sunt „drepte”: la ambele
capete ale cablului, conductorul este racordat la același pin.

Coduri de culoare ale cablurilor Biddle
Pin

Culoare

1

(neutilizat)

2

negru

3

roșu

4

verde

5

galben

6

(neutilizat)

ro
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8. .

Demontarea
Demontarea instalaţiei și manevrarea mediului de răcire, a
uleiului și a altor piese trebuie efectuate de către un instalator
autorizat, în conformitate cu legislaţia locală și naţională în
vigoare.
În conformitate cu legislaţia europeană, echipamentele
electrice și electronice vechi trebuie colectate pentru
reciclare. Prin asigurarea casării acestui produs în mod corect,
puteţi contribui la prevenirea unui impact potenţial negativ
asupra sănătăţii și mediului. Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să vă contactaţi furnizorul sau autorităţile publice.
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MANUAL CITY

DEMONTAREA

ro
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Copyright și mărci comerciale
Toate informaţiile și desenele din acest manual sunt proprietatea Biddle și nu pot fi utilizate (în afară de utilizarea
pentru operarea efectivă a dispozitivului ), copiate, duplicate, traduse și/sau dezvăluite unor terţi fără acordul scris
anterior al Biddle.
Numele Biddle este o marcă comercială înregistrată.

Garanţie și răspundere
Consultaţi Termenii de vânzare și livrare Biddle pentru condiţiile de garanţie și răspundere.
Biddle exclude răspunderea pentru pierderile rezultate în orice moment și în orice circumstanţe.

Răspunderea pentru conţinutul acestui ghid
Indiferent de atenţia acordată pentru a asigura corectitudinea și, unde este cazul, integritatea descrierii părţilor
relevante, Biddle declină orice răspundere pentru daunele provocate de inadvertenţele și/sau deficienţele din acest
ghid.
Dacă detectaţi orice erori sau ambiguităţi în acest ghid vă rugăm să ne contactaţi: astfel putem îmbunătăţi în
continuare documentaţia.
Biddle păstrează dreptul de a modifica specificaţiile prezentate în acest ghid.

Pentru mai multe informaţii
Dacă aveţi comentarii sau întrebări privind subiecte specifice cu privire la acest produs, vă rugăm nu ezitaţi să
contactaţi Biddle.
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Adresă pentru toate ţările:
Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Olanda
tel:
fax:

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

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

