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1 .  . Bevezető

1.1 Erről az útmutatóról

Ez az útmutató a DF típusú komfort légfüggöny szerelését, 
kezelését és karbantartását ismerteti. Az útmutató javítással 
kapcsolatos instrukciókat és információkat is tartalmaz.

1.2 Az útmutatóra vonatkozó megjegyzések

1.2.1 Az útmutatóban használt margószimbólumok

Az útmutató az alábbi szimbólumokat tartalmazza:

Megjegyzés:n A szöveg valamely fontos részére hívja fel a figyelmet.

Vigyázat:c Ha ezt az eljárást vagy műveletet nem megfelelően 
végzi el, azzal károsíthatja a készüléket.

Pontosan tartsa be az utasításokat.

Figyelmeztetés:w Ha nem megfelelően hajtja végre ezt az 
eljárást vagy műveletet, kárt tehet a 
berendezésben, illetve személyi sérülést 
okozhat.

Pontosan tartsa be az utasításokat.

Veszély:d Nem megengedett műveleteket jelöl.

Ha a jelzést figyelmen kívül hagyja, kárt vagy 
személyi sérüléssel járó baleseteket okozhat.
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1.2.2 A berendezésen és az útmutatóban használt 
piktogramok

A következő piktogramok potenciális kockázatokat és 
veszélyeket jelölnek. Ugyanezek a piktogramok megtalálhatók 
a berendezésen is.

Piktogramok

1.2.3 Kapcsolódó dokumentumok

A berendezéshez a jelen útmutatón kívül a következő 
dokumentumok tartoznak:

• Huzalozási rajz szereléshez és karbantartáshoz 

1.3 A berendezésről

1.3.1 A légfüggöny használata és üzemeltetése

A légfüggöny feladata a kültéri és beltéri klíma szétválasztása. A 
berendezés a helyiségből veszi a levegőt, és felmelegítve vagy 
melegítés nélkül a bejárat teljes szélességében teríti azt. A 
légfüggöny a nyitott ajtó nem kívánatos hatásait szünteti meg 
azzal, hogy vagy csökkenti a beltéri és a kültéri levegő cseréjét 
vagy felmelegíti a belépő levegőt, vagy éppen az előző kettőt 
egyszerre végzi.

PIKTOGRAM LEÍRÁS

w A berendezés feszültség alatt álló részébe ért.

Ez csak képesített karbantartási szakemberek számára megengedett.

Legyen óvatos.

w Ez a felület vagy alkatrész forró lehet. Megérintése égési sérüléseket okoz-
hat.
hu-4



DF ÚTMUTATÓ BEVEZETŐ

hu
Felszerelési módok

A szabadon függő modell látható módon szerelhető fel az ajtó 
fölé.

A süllyesztett modell álmennyezetbe vagy falmélyedésbe 
építhető be oly módon, hogy a légbeömlő nyílás némi 
távolságra van a berendezéstől.

A kazettás modell az álmennyezet fölé szerelhető úgy, hogy a 
légbeömlő nyílás a berendezéshez közel található, és a 
berendezés könnyen hozzáférhető. 

Egyéb verziók és rendeltetésszerű használat.

Kérésre más verziók szállítása is lehetséges más felhasználási 
célokra.

Figyelmeztetés:w A fenti célokon kívüli felhasználás nem 
minősül rendeltetésszerű használatnak. A 
Biddle nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért 
és sérülésekért. A rendeltetésszerű használat 
magában foglalja a jelen útmutatóban leírt 
utasítások figyelembevételét és betartását is.

1.3.2 Típusjelzések

A kombinált típusjelzések adják a berendezés típuskódját:

DF S-100-W-F
DF M-150-E-C
DF L-200-A-R
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-5
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Ezeknek különböző kombinációi jöhetnek létre.

A típuskód magyarázata

1.3.3 Típustábla

A típustábla a berendezés tetején található 

Példa a típustáblára Típustáblán látható jelölések

1.3.4 EK-megfelelőségi nyilatkozat

A berendezés megfelel a vonatkozó EK-előírásoknak. A teljes 
EK-megfelelőségi nyilatkozat a www.biddle.info webhelyen 
olvasható.

sorozat DF légfüggöny
hatókör S kicsi

M közepes
L nagy

berendezés mé-
rete

100, 150, 200, 250 kilépési szélesség 
(cm)

fűtés W meleg víz
E elektromos
A zonder verwar-

ming 
(Ambient)

felszerelési mód F szabadon függő
modell

C kazettás modell
R süllyesztett mo-

dell

Type a berendezés teljes típuskódja
M berendezés tömege
Pmax Vízfűtéses modellek esetében:

 legnagyobb megengedett üzemi nyomás
U csatlakozási feszültség
Imax max. áramerősség
Pmotor ventilátor max. névleges teljesítménye (egy 

berendezésre)
Pheating Elektromos fűtésű modellek esetében:

 fűtőelem max. névleges teljesítménye
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1.3.5 Módosítások és változtatások

Tilos a berendezésen a Biddle jóváhagyása nélkül a biztonságot 
befolyásoló bármilyen változást vagy módosítást végrehajtani. 
A CE-jelölés érvényét veszti, ha a berendezést bármilyen 
módon módosították vagy megváltoztatták.

1.3.6 Részegységek és tartozékok

Az összes modell esetében:

• kezelőpanel (külön csomagban – több berendezéshez is 
használható)

• vezérlőkábel – RJ4 típusú (külön csomagban)

• opcionális: 
ajtó érintkezőkapcsolója (külön csomagban)

Vízfűtéses modellek (W típus) esetében:

• szelep vízoldali vezérléshez (külön csomagban)

Süllyesztett modellek (R típus) esetében:

• teleszkópos kilépőnyílás (tartozék)

•  opcionális: 
 légbeömlő rács falmélyedésben történő elhelyezéshez 
(külön csomagban)

1.4 Felhasználási korlátozások

1.4.1 Üzemi környezet

• A berendezés kizárólag beltérben használható.

• A berendezés kizárólag száraz és pormentes környezetben 
használható.

• A készülék nem használható korrozív vagy vegyileg aktív 
gázokat vagy gőzöket tartalmazó környezetben.

• A berendezés 0 °C és 40 °C közötti külső hőmérsékleten 
üzemeltethető.

Ezek a megkötések a vezérlőberendezésre, illetve a 
kezelőpanelre érvényesek.
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-7
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1.4.2 Szükséges készségek

• Megfelelő műszaki képzettséggel kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy a berendezést a helyi jogszabályoknak, előírásoknak 
és szabványoknak megfelelően telepítse, karbantartsa vagy 
szervizelje.

• A napi üzemeltetés azonban semmilyen különleges 
készséget nem igényel. 

• A gyártó véleménye szerint a berendezés üzemeltetése 
nem való gyermekeknek vagy szellemileg sérült 
felnőtteknek.

Veszély:d CSAK ÉS KIZÁRÓLAG akkor végezzen a 
berendezés telepítését, karbantartását vagy 
szervizelését, ha ahhoz megfelelő 
képzettséggel rendelkezik.

1.4.3 Alkalmazási korlátok vízfűtés esetén

Alkalmazási korlátok vízfűtéses berendezések esetén

1.5 Biztonsági utasítások

1.5.1 Kezelés

Figyelmeztetés:w Ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és 
kivezetésekbe.

Figyelmeztetés:w Ne torlaszolja el a be- és kivezetéseket. 

Figyelmeztetés:w A berendezés felső felülete működés közben 
felmelegszik. 

Fűtőközeg víz (max. 20% glikoltartalom)
Bevezetett víz max. 
hőmérséklete

DF S-W, M-W: 90 °C
DF L-W: 70 °C

Kilépő levegő max. 
hőmérséklete

DF S-W, M-W: 70 °C
DF L-W: 45 °C

Max. üzemi nyomás 8 bar
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Vigyázat:c Kivételes esetekben víz folyhat ki a berendezésből. 
Ezért ne helyezzen olyan tárgyat a berendezés alá, 
amely ennek következtében károsodhat.

1.5.2 Szerelés, karbantartás és javítás

Veszély:d A berendezést kizárólag képesített műszaki 
szakszemélyzet nyithatja fel.

Figyelmeztetés:w A berendezés felnyitása előtt hajtsa végre az 
alábbi műveleteket.

1. A kezelőpanel segítségével kapcsolja ki a berendezést.

2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak.

3. Hagyja lehűlni a berendezést. 

Vigyázat:c A hőcserélő, illetve a fűtőelemek nagyon 
felforrósodhatnak. Ezenkívül előfordulhat, hogy a 
ventilátorok egy ideig még tovább forognak.

4. Válassza le a tápellátást (húzza ki a csatlakozódugót a 
dugaszolóaljzatból, vagy állítsa a szigetelőkapcsolót OFF 
pozícióba).

5.  Vízfűtéses modelleknél: 
csatlakoztassa a központi fűtés tápellátását (ha lehetséges).

Figyelmeztetés:w A hőcserélő bordái élesek.
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-9
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2.  .  Beszerelés

2.1 Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés:w A berendezést kizárólag képesített műszaki 
szakszemélyzet szerelheti be.

Figyelmeztetés:w Mielőtt hozzálátna: olvassa el a biztonsági 
utasításokat.

Lásd még: 
1.5 "Biztonsági utasítások" a következő oldalon 8

2.2 Átvételi ellenőrzés

• Leszállításkor ellenőrizze a berendezést és annak 
csomagolását. A szállítás közben keletkezett sérülésekről 
azonnal tájékoztassa a gépkocsivezetőt vagy a forgalmazót.

• Győződjön meg arról, hogy a szállítmány minden 
részegységet és tartozékot tartalmaz. Az esetleges hibákról 
azonnal tájékoztassa a forgalmazót.

2.3 Általános munkamódszer

2.3.1 Műveletsor

A Biddle a Komfort légfüggönytelepítésekor a következő 
munkamódszert ajánlja:

1. Szerelje fel a berendezést.

2.  Vízfűtéses modellek esetében:  
csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési rendszerhez.

3. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.

4. Szerelje be a kezelőpanelt és (adott esetben) a külső 
vezérlők csatlakozóit.

5. Végezze el a készülék telepítését.
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6. Kapcsolja fel a hálózati tápellátást és ellenőrizze, hogy a 
berendezés megfelelően működik.

Általános utasítások

A jelen fejezet egyes részei csak bizonyos modellekre 
vonatkoznak. Ilyen esetben ezt külön jelöljük. Ha nincs 
megnevezve a konkrét modell, akkor a leírás az összes 
modellre vonatkozik.

Megjegyzés:n Ügyelje arra, hogy az adott berendezéshez szükséges 
összes telepítési lépést végrehajtsa.

Ha berendezése modelljét vagy típusát illetően 
bizonytalan, ellenőrizze a típustáblát és olvassa el az 
útmutatót.

Megjegyzés:n Védje a berendezést a sérülésektől, valamint a por, 
cement stb. szerelés közbeni behatolásától. 
Védelemként használhatja például a csomagolást is.

Lásd még: 
2.4 "A berendezés felfüggesztése" a következő oldalon 11
2.5 "A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési 

rendszerhez" a következő oldalon 13
2.6 "A hálózati tápellátás csatlakoztatása" a következő 

oldalon 15
2.7 "Kezelőpanel és a külső vezérlők beszerelése" a következő 

oldalon 18
2.8 "A berendezés felületi kialakítása" a következő oldalon 25
2.9 "Beindítás és tesztelés" a következő oldalon 26

2.4 A berendezés felfüggesztése

2.4.1 A berendezés elhelyezése

• Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez 
használt szerkezet elbírja a berendezés súlyát. A 
berendezés tömege a típustáblán található. 
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-11
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• Vegye figyelembe az alábbi méreteket: 

- A berendezésnek legalább az ajtónyílással megegyező 
szélességűnek kell lennie (b méret).

- Helyezze a berendezést a lehető legközelebb az 
ajtónyíláshoz.

- Helyezze a berendezést a lehető legközelebb az ajtó 
felső széléhez.

Figyelmeztetés:w A legkisebb szerelési magasság (h méret) 1,8 
m.

A berendezés teteje felforrósodhat. A 
berendezés felett legalább 25 mm szabad 
helyet kell hagyni (x méret).

- Amennyiben a berendezést közvetlenül a 
mennyezet alá szerelik be:
Ellenőrizze, hogy a berendezés felett szabadon 
áramolhat a levegő a berendezésbe.

Lásd még: 
1.3.3 "Típustábla" a következő oldalon 6

2.4.2 A berendezés felfüggesztése és rögzítése

1. Helyezze el a négy darab M8-as méretű menetes rudat. 
Győződjön meg a menetes rudak függőleges helyzetéről.

Szabadon függő és süllyesztett berendezések méretei.

OLDAL TÍPUS MÉRETEK

a minden DF F, R szükség szerint
b minden DF F, R 35 mm
c minden DF F, R 290 mm
d DF 100-F, 100-R 896 mm

DF 150-F, 100-R 1396 mm
DF 200-F, 200-R 1896 mm
DF 250-F, 250-R 2396 mm
hu-12
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Nyílás és felfüggesztés mérete kazettás modelleknél

2. Csavarjon egy-egy biztosítóanyát 1 mindegyik menetes 
rúdra.

3. Helyezze fel a berendezést a menetes rudakra.

4. A biztosítóanyák 1 meghúzásával rögzítse a berendezést.

2.5 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez

Lásd még: 
6.2.2 "A berendezés felnyitása" a következő oldalon 39

OLDAL TÍPUS MÉRETEK

a DF 100-C 1012 mm
DF 150-C 1512 mm
DF 200-C 2012 mm
DF 250-C 2512 mm

b minden DF C 705 mm
c DF 100-C 937 mm

DF 150-C 1437 mm
DF 200-C 1937 mm
DF 250-C 2437 mm

d minden DF C 641 mm
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-13
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2.5.1 Fontos megjegyzések

Vigyázat:c A központi fűtési rendszer előremenő és visszatérő 
csöveit a megfelelő csatlakozókhoz 1 kell 
csatlakoztatni. Az irányokat a berendezésen nyilak 
jelölik.

• A csövek csatlakozásakor a csatlakozók1 megfogásához 
használjon fogót.

• A Biddle azt javasolja, hogy a berendezés közelében lévő 
mindkét csőre helyezzen el szelepet és leürítőt.

Alkalmazási korlátok vízfűtéses berendezések esetén

2.5.2 Fagyvédelem

Ha olyan helyiségben helyezi el a berendezést, ahol fagypont 
alatti hőmérsékletek fordulhatnak elő, ügyeljen az alábbiakra:

• Biztosítsa a víz megfelelő hőmérsékleten való állandó 
keringetését;

• Ha a berendezést télen nem használja, növelje a glikol 
mennyiségét 20%-kal;

• Vagy légtelenítse a rendszert és a berendezést. 

2.5.3 A vízoldali vezérlés csatlakoztatása

1. Nyissa fel a berendezést.

2. Az ábrán látható módon csatlakoztassa a berendezést és a 
háromállású szelepet a központi fűtési rendszerhez.

Megjegyzés:n A B csatlakozási ponttól a visszavezető csőig tartó 
áteresztőcső keresztmetszete legalább 22 mm 
legyen.

Fűtőközeg víz (max. 20% glikoltartalom)
Bevezetett víz max. 
hőmérséklete

DF S-W, M-W: 90 °C
DF L-W: 70 °C

Kilépő levegő max. 
hőmérséklete

DF S-W, M-W: 70 °C
DF L-W: 45 °C

Max. üzemi nyomás 8 bar
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3. Az elektromos kapcsolási rajzon láthatók szerint 
csatlakoztassa a szelepet a kapcsolóblokkhoz1.

4. A kar segítségével nyissa ki a szelepet (a ‘MAN’ állásban).

5. Töltse fel és légtelenítse a rendszert.

6. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozóknál.

7. Tolja vissza a kart a kiindulási helyzetbe (‘AUTO’ állásba).

2.6 A hálózati tápellátás csatlakoztatása

2.6.1 Fontos megjegyzések

Az összes modell esetében:

Figyelmeztetés:w A berendezésnek földeltnek kell lennie.

Figyelmeztetés:w A berendezést a vonatkozó helyi 
követelményeknek megfelelően 
csatlakoztassa.

Vízfűtéses és fűtés nélküli modellek esetében:

• A berendezés tápellátása be- és kikapcsolható. Ehhez arra 
van szükség, hogy a kezelőpanel be legyen konfigurálva e 
célra.

•  Amennyiben a berendezést tápkábellel és 
csatlakozódugóval együtt szállítják: 
 Ellenőrizze, hogy a berendezés csatlakozó felőli szélétől 
legfeljebb 1,5 m  távolságban található-e egy földelt fali 
csatlakozóaljzat.
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-15
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•  Amennyiben a berendezést nem tápkábellel és 
csatlakozódugóval együtt szállítják: 
  Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózathoz 
egy tápkábellel (nem tartozék). A készülék besorolása a 
típustáblán látható. 

Lehetővé kell tenni a berendezés tápellátásának 
megszakítását. Ez történhet csatlakozódugóval ellátott 
tápkábel vagy szigetelőkapcsoló segítségével.

Elektromos fűtésű modellek esetében:

Figyelmeztetés:w A berendezést ne a tápellátásról kapcsolja be. 
Erre a célra használja a kezelőpanelt.

• Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózathoz egy 
tápkábellel (nem tartozék). A készülék besorolása a 
típustáblán látható. 

• A berendezés és a tápellátás közé egy szigetelőkapcsolót 
(nem tartozék) kell beszerelni. A kapcsolónak:

- összpólusúnak kell lennie,
- az érintkezői között legalább 3 mm távolságnak kell 

lennie
- a berendezés csatlakozó felőli szélétől legfeljebb 4 m 

távolságra helyezkedhet el

Lásd még: 
1.3.3 "Típustábla" a következő oldalon 6

2.6.2 Biztosítékok maximális árama

Figyelmeztetés:w Mindegyik berendezést az alábbi táblázat 
szerint kell biztosítékkal ellátni.

Biztosítékok maximális árama

MAXIMÁLIS ÁRAMERŐS-
SÉG AZ L1, L2 ÉS L3 TÍ-
PUSTÁBLA ESETÉN

BIZTOSÍTÉK MAXIMÁLIS ÉR-
TÉKE (A)

<= 10 A 16 A
<= 15 A 20 A
<= 20 A 25 A
<= 25 A 35 A
<= 35 A 50 A
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Megjegyzés:n Több berendezés csak abban az esetben látható el 
egyetlen biztosítékon keresztül, ha összesített 
áramfogyasztásuk nem éri el a 10 A-t.

2.6.3 A berendezés csatlakoztatása

Kizárólag tápkábel/csatlakozódugó nélkül szállított 
berendezések esetén:

Figyelmeztetés:w Csak akkor csatlakoztassa a berendezést, ha 
megfelelő szakképzettséggel rendelkezik a 
háromfázisú tápellátó rendszerek 
bekötéséhez.

Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás le van-e 
kapcsolva.

1. Szerelje be a szigetelőkapcsolót, és csatlakoztassa a 
tápellátáshoz. 

2. Nyissa fel a berendezést.

3. Vezesse keresztül a tápkábelt a kábeltömszelencén 1.

<= 50 A 63 A
<= 65 A 80 A
<= 80 A 100 A
<= 102 A 125 A

MAXIMÁLIS ÁRAMERŐS-
SÉG AZ L1, L2 ÉS L3 TÍ-
PUSTÁBLA ESETÉN

BIZTOSÍTÉK MAXIMÁLIS ÉR-
TÉKE (A)
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4. Csatlakoztassa a kábelt a berendezésben található tápellátó 
kapocshoz 2 a huzalozási rajz szerint.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a szigetelőkapcsolóhoz.

Vigyázat:c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.

Lásd még: 
6.2.2 "A berendezés felnyitása" a következő oldalon 39

2.7 Kezelőpanel és a külső vezérlők beszerelése

2.7.1 A kezelőpanel részletes ismertetése

Elhelyezés

• A kezelőpanelt a falra vagy egy szabványos foglalatba is 
rögzítheti.

Kábelezés

Megjegyzés:n Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba 
léphet fel:

- Tartsa a vezérlőkábeleket távol az elektromágneses 
mezőktől és az olyan interferenciaforrásoktól, mint 
például a nagyfeszültségű kábelek vagy a 
fénycsőgyújtók.

- A vezérlőkábeleket húzza ki egyenesre vagy 
rendesen tekerje össze.

- A kezelőpanel és az (első) csatlakoztatott 
berendezés közötti vezérlőkábel nem lehet 
hosszabb, mint 30 m.

Megjegyzés:n Kizárólag Biddle vezérlőkábeleket használjon (RJ4 
típusú). A normál moduláris telefonkábel nem 
megfelelő.

Lásd még: 
2.7.6 "Egy kezelőpanelről működtetett több berendezés" a 

következő oldalon 22
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2.7.2 A kezelőpanel beállításai

Opcionális

A kezelőpanel belsejében több DIP-kapcsoló található. Ezekkel 
a kezelőpanel konfigurálására szolgálnak.

A kezelőpanel beállításai

2.7.3 Külső vezérlőbemenet

A vezérlőbemenetre ajtókapcsoló és/vagy épületfelügyeleti 
rendszer csatlakoztatható.

• A csatlakozó a vezérlő NYÁK-on található (INHIBIT 
csatlakozó). Ez a csatlakozó a berendezés külsején lévő 
1 csatlakozóhoz kapcsolódik.

• A csatlakozó kiszállításkor híddal van felszerelve.

• A bemenet potenciálimentes kapcsolókhoz használható.

A bemenet működése

SOR
SZ.

HELYZET: OFF
(GYÁRI BEÁLLÍTÁS) HELYZET: ON

1 a berendezés a tápfe-
szültség megszakadása 
után kikapcsolt állapot-
ban marad

a berendezés a tápfe-
szültség megszakadása 
után ugyanabban az 
üzemmódban működik 
tovább

2 a ventilátorok a berende-
zés bekapcsolt állapotá-
ban végig üzemelnek

a ventilátorok nem üze-
melnek, ha nincs szük-
ség fűtésre

3 a fűtés kikapcsol, ha a 
helyiség hőmérséklete 
eléri a beállított értéket

a fűtés a berendezés be-
kapcsolt állapotában vé-
gig üzemel

4 fűtés beállításainak meg-
jelenítése több LED-del

fűtés beállításainak meg-
jelenítése csak egy LED-
del (nem befolyásolja a 
működést)

érintkező zárva (vagy áthi-
dalva)

a berendezés megfelelően 
működik
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Lásd még: 
2.7.5 "A berendezés beállításai" a következő oldalon 20

2.7.4 Hibajelzés kivezetése

A kimenethez épületfelügyeleti rendszer (building management 
system, BMS) csatlakoztatható.

• A csatlakozó a vezérlő NYÁK-on található (HEALTHY 
csatlakozó).

Kimenet működése

2.7.5 A berendezés beállításai

Opcionális, amennyiben másképpen nincs 
meghatározva

A berendezés vezérlő NYÁK-ján több DIP-kapcsoló 1 
található. Ezekkel a berendezés konfigurálására szolgálnak.

érintkező nyitva a berendezés kikapcsolt álla-
potban marad

ellenállás az érintkezőn ke-
resztül (3,3 kΩ)

a berendezés működik, de a 
fűtés kikapcsolva marad 
(nyári üzemmód)

24 VDC a berendezés normál berendezésként 
van beállítva

nincs tápfeszült-
ség

a hőbiztosíték lekapcsolta a fűtést vagy a 
berendezés nincs feszültség alatt
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A vezérlő NYÁK beállításai

Fő beállítások

Kizárólag akkor, ha egy kezelőpanelhez több berendezés 
is csatlakozik

SOR
SZ.

HELYZET: OFF
(GYÁRI BEÁLLÍTÁS) HELYZET: ON

1 a ventilátor és a fűtési 
üzemmód egymástól füg-
getlenül állítható

lassú és közepes ventilá-
torsebességnél a gyors 
fűtési beállítás le van 
tiltva

2 a megfelelő hűtés érde-
kében a ventilátorok ki-
kapcsolás után még két 
percig üzemelnek 

d elektromos 
fűtésű beren-
dezéseknél 
nem megenge-
dett

a ventilátorok kikapcso-
lás után rögtön leállnak

3 a berendezés megfele-
lően működik

a berendezés fő berende-
zésként van beállítva

4 a hőbiztosíték műkö-
désbe lépésekor csak a 
fűtés kapcsol ki.

a hőbiztosíték műkö-
désbe lépésekor a fűtés 
ÉS a ventilátorok is kikap-
csolnak.

minden berende-
zés normál be-
rendezésként 
van beállítva 

egy berendezés 
normál berende-
zésként van be-
állítva 

külső vezérlőbe-
menet 

csak a csatla-
koztatott be-
rendezés reagál

mindegyik be-
rendezés a fő 
berendezést 
követi

automatikus hő-
mérséklet-szabá-
lyozás 

mindegyik be-
rendezés külön 
vezérelt

minden beren-
dezést a fő be-
rendezés vezé-
rel
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2.7.6 Egy kezelőpanelről működtetett több 
berendezés

• Egyetlen kezelőpanelhez legfeljebb nyolc berendezés 
csatlakoztatható.

• A berendezések a Biddle vezérlőkábelek és az E és G 
csatlakozók révén sorba vannak kapcsolva.

• A csatlakoztatott berendezések között a vezérlőkábelek 
teljes hossza nem haladhatja meg a 30 métert.

• Állítsa be az egyik berendezést fő berendezésként. A 
berendezések csatlakoztatási sorrendje nem fontos.

• Csatlakoztassa a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemeket a 
fő berendezéshez.

Megjegyzés:n NE távolítsa el a többi berendezésről a külső 
vezérlőbemenet hídjait.

Lásd még: 
2.7.3 "Külső vezérlőbemenet" a következő oldalon 19
2.7.5 "A berendezés beállításai" a következő oldalon 20

Két vezérlő NYÁK-kal szerelt berendezések

Csak az alábbi típusok: DF S-250-E, M-250-E, L-250-E

Ezek a berendezések két NYÁK-kal rendelkeznek, és ezek 
mindegyike a berendezés egy-egy részét vezérli. A csatlakozás 
oldalon a NYÁK gyárilag fő NYÁK-ként van-e beállítva.

Ezen berendezések közül egyszerre többet is csatlakoztathat 
ugyanazon kezelőpanelhez. Erre a következők vonatkoznak:

• A két vezérlő NYÁK-kal szerelt berendezések két 
berendezésnek számítanak.

• A két vezérlő NYÁK-kal szerelt berendezésnek mindig fő 
berendezésnek kell lennie. Az egy NYÁK-kal szerelt 
berendezéseket normál berendezésekként kell konfigurálni.

• Ha több berendezéshez két vezérlő PCB tartozik, akkor 
ezek közül az egyik fő berendezésnek van beállítva. Minden 
más berendezésben lévő NYÁK-ot normál berendezésként 
kell konfigurálni.

• A kezelőpanelt és a külső vezérlőelemeket mindig a fő 
berendezéshez kell csatlakoztatni.
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2.7.7 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása

1. Nyissa fel a kezelőpanelt.

2. Vezesse a vezérlőkábelt a nyíláson keresztül a hátlapba.

3. Rögzítse a hátlapot a falhoz.

4. Rögzítse a kábelt feszítésmentes állapotban.

A kábelnek kb. 9 cm hosszan ki kell állnia.

5.  Opcionális: 
 A DIP-kapcsolókat helyezze az előlapra.
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6. Rögzítse a vezérlőkábel csatlakozóját a NYÁK-hoz.

7. Helyezze vissza az előlapot a hátlapra.

Lásd még: 
2.7.2 "A kezelőpanel beállításai" a következő oldalon 19
6.5 "A Biddle vezérlőkábel felépítése" a következő oldalon 42

2.7.8 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez

A kezelőpanel a két moduláris készülékcsatlakozó egyikéhez 
csatlakozik (E és H szimbólummal jelöltek). 

A két aljzat azonos.
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2.8 A berendezés felületi kialakítása

2.8.1 Szegélyezés

Csak kazettás modellek (DF C típus) esetében:

1. Alakítson ki egy lyukat a mennyezetbe a berendezés 
számára.

Nyílás és felfüggesztés mérete kazettás modelleknél

2. A berendezés szélei mentén a mellékelt csavarokkal 
rögzítse fel az L-szelvényeket.

2.8.2 A kimeneti szelvény rögzítése

Csak süllyesztett modellek (DF R típus) esetében:

1. Alakítson ki egy lyukat a mennyezetbe a kivezetés számára.

OLDAL TÍPUS MÉRETEK

a DF 100-C 1012 mm
DF 150-C 1512 mm
DF 200-C 2012 mm
DF 250-C 2512 mm

b minden DF C 705 mm
c DF 100-C 937 mm

DF 150-C 1437 mm
DF 200-C 1937 mm
DF 250-C 2437 mm

d minden DF C 641 mm
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A kimeneti szelvényhez kialakított lyuk méretei

2. A mellkelt csavarokkal rögzítse a két L-szelvényt 1 a 
berendezéshez a kivezetőnyílások szélei mentén.

3. A teleteleszkópos kilépőnyílást 2 engedje be a berendezés 
kivezetőnyílásaiba, amíg azok elérik a kívánt magasságot.

4. A mellékelt csavarokkal rögzítse a kilépőnyílást az L-
szelvényekhez 1.

Vigyázat:c A berendezés megfelelő működéséhez 
elengedhetetlen, hogy a falmélyedésben vagy a 
mennyezeten elegendő hely álljon rendelkezésre 
ahhoz, hogy levegő jusson a készülékbe.

2.9 Beindítás és tesztelés

Az összes modell esetében:

1. Csatlakoztasson minden berendezést.

2. Ellenőrizze a következő csatlakozásokat:

- Tápellátás;

OLDAL TÍPUS MÉRETEK

a R 90 mm
b 100-R 970 mm

150-R 1470 mm
200-R 1970 mm
250-R 2470 mm
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- A kezelőpanel és a berendezés(ek) közötti 
vezérlőkábelek;

- Külső vezérlőelemek (ha van ilyen)
.

3. Kapcsolja be a tápellátást, illetve csatlakoztasson minden 
bekötött berendezést az elektromos hálózatra.

4. Indítsa be a légfüggönyt a kezelőpanelről.

5. Ellenőrizze, hogy teljes szélességben minden berendezésből 
áramlik a levegő.

Vízfűtéses modellek esetében:

1. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő és a vezérlőszelep 
megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

2. Ellenőrizze, hogy a központi fűtésrendszer be van-e 
kapcsolva.

3. Kapcsolja be a fűtést a kezelőpanelről.

4. Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott berendezésnél 
melegedik-e a légáramlat. Ez némi időt vehet igénybe.

5. Szükség esetén légtelenítse a hőcserélőt.

Elektromos fűtésű modellek esetében:

1. Kapcsolja be a fűtést a kezelőpanelről.

2. Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott berendezésnél 
teljes szélességben melegedik-e a légáramlat.
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3.  .  Kezelés

3.1 Általános tudnivalók

Minden normál funkció a kezelőpanelről vezérelhető. A 
kezelőpanel révén:

• elindíthatja és leállíthatja a légfüggönyt

• beállíthatja a kívánt fűtési kapacitást

• beállíthatja a kívánt szobahőmérsékletet

• ki- és bekapcsolhatja a fűtést

• beállíthatja a légfüggöny légáramlásának sebességét

Ha egy kezelőpanelhez több berendezés is csatlakozik, 

akkor a beállítások minden berendezésre vonatkoznak.

3.2 Beindítás és leállítás

A 1 gombot egymás után megnyomva elindíthatja és 
leállíthatja a légfüggönyt, valamint kiválaszthatja a hőmérséklet-
szabályozás módját:

• Ha a légfüggöny manuális üzemmódban működik, akkor a 
MANUAL LED világít.

• Ha a légfüggöny automatikus üzemmódban működik, akkor 
az AUTO LED világít.

• Ha a légfüggöny nem működik, akkor egyik LED sem világít.

Megjegyzés:n Kikapcsolás után a berendezés alacsony 
ventilátorsebességen tovább működik, hogy lehűljön.

Lásd még: 
3.4.1 "Kézi hőmérséklet-szabályozás" a következő oldalon 29
3.4.2 "Automatikus hőmérséklet-szabályozás" a következő 

oldalon 30
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3.3 A légfüggöny erősségének beállítása

A légfüggöny áramlási sebessége esetén három lehetőség közül 
lehet választani:

• 4 gomb: lassú 

• 5 gomb: közepes 

• 6 gomb: gyors

Megjegyzés:n A minimális energiafogyasztás melletti maximális 
klímaszétválasztás érdekében a Biddle a 
legalacsonyabb olyan beállítást javasolja, amelynél 
nincs huzat.

3.4 Fűtés beállítása

3.4.1 Kézi hőmérséklet-szabályozás

Manuális üzemmódban a fűtés teljes vagy csökkentett 
kapacitással működtethető, illetve kikapcsolható.

• A fűtés egy fokozattal történő csökkentéséhez nyomja meg 
a 2 gombot. 

• A fűtés egy fokozattal történő növeléséhez nyomja meg a 
3 gombot. 

A kezelőpanelen LED-ek jelzik a légfüggöny fűtésének 
beállítását.

Belső hőmérséklet fűtés közben

Vigyázat:c A fűtés nem használható, ha a belső hőmérséklet 
25 °C-nál magasabb, mert az meghibásodáshoz 
vezethet.

Manuális hőmérséklet-szabályozáskor a fűtést manuálisan kell 
lekapcsolni. 

Automatikus hőmérséklet-szabályozáskor a fűtés 
automatikusan lekapcsolódik.

Lásd még: 
3.4.3 "Fűtés kikapcsolása" a következő oldalon 30
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3.4.2 Automatikus hőmérséklet-szabályozás

Automatikus üzemmódban a berendezés méri a belépő levegő 
hőmérsékletét és automatikusan kiválasztja a szükséges 
hőmérsékleti beállítást, amellyel a levegő hőmérsékletét az 
adott szintre állítja be.

• A 2 és 3 gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A LED-ek jelzik a 18–25 °C közötti hőmérsékleti tartományt. 
Ez a hőmérséklet a berendezés légbeömlő oldalára vonatkozik, 
és némileg eltérhet a helyiség aktuális hőmérsékletétől.

3.4.3 Fűtés kikapcsolása

A klímaelválasztást fűtés nélkül is elérheti, ha például a belső 
levegőt hűti és az a kintinél hidegebb.

Ezt manuális és automatikus üzemmódban is beállíthatja.

Fűtés kikapcsolása:

• Nyomja meg a 2 gombot, amíg a kék LED 7 világítani 
nem kezd.

Fűtés bekapcsolása:

• Nyomja meg a 3 gombot: a kék LED kialszik és egy vagy 
több sárga LED világít.
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4 .  . Karbantartás

4.1 A berendezés tisztítása

A berendezést kívülről nedves ruhával és háztartási 
tisztítószerrel tisztíthatja meg. Ne használjon oldószereket.

Vigyázat:c Ügyeljen arra, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz.

4.2 Tervezett karbantartás

A Biddle javasolja, hogy egy szerelő vagy más műszaki 
szakember évente egyszer hajtsa végre a következő ellenőrzési 
és karbantartási munkákat.

• Ellenőrizze a hőcserélő és az elektromos fűtőelem 
tisztaságát. A lerakódott por kellemetlen szagokat okozhat.

• Porszívóval óvatosan távolítsa el a port. 

• Ellenőrizze, hogy a ventilátorok megfelelően működnek-e.
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5.  .  Hibák

5.1 Biztonsági utasítások

Veszély:d A berendezés belsejében kizárólag képesített 
műszaki szakszemélyzet végezhet munkát.

Figyelmeztetés:w Mielőtt hozzálátna: olvassa el a biztonsági 
utasításokat.

Lásd még: 
1.5 "Biztonsági utasítások" a következő oldalon 8

5.2 Egyszerű problémák megoldása

Ha úgy véli, hiba történt, először próbálja meg elhárítani a 
problémát az alábbi táblázat segítségével. Ezek a műveletek 
nem igényelnek szakértelmet.

Megoldások egyszerű problémákra

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ OK TEENDŐ

Huzat van. A légfüggöny ki van kapcsolva. Kapcsolja be a légfüggönyt.
A légfüggöny túl alacsony fokoza-
ton működik.

Kapcsolja magasabb fokozatra a lég-
függönyt.

A légfüggöny túl magas fokozaton 
működik.

Kapcsolja alacsonyabb fokozatra a 
légfüggönyt.

A berendezés fűtése ki van kap-
csolva.

Kapcsolja be a fűtést.

A fűtés túl alacsony fokozatban mű-
ködik.

Kapcsolja magasabb fokozatba a fű-
tést.

Túl meleg van. A helyiség fűtése és a légfüggöny 
együttesen túl sok hőt termel.

1. Kapcsolja lejjebb a helyiség 
fűtését. 

2. Kapcsolja alacsonyabb fokozatba 
a berendezést. 

3. Kapcsolja alacsonyabb fokozatba 
a fűtést.
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Lásd még: 
3.2 "Beindítás és leállítás" a következő oldalon 28
3.3 "A légfüggöny erősségének beállítása" a következő 

oldalon 29
3.4 "Fűtés beállítása" a következő oldalon 29

5.3 Hibaelhárítás

Ha úgy véli, hiba történt:

1. Ellenőrizze, nincs-e valamilyen egyszerű megoldás a 
problémára.

2. Próbálja meg elhárítani a hibát az alábbi táblázat 
segítségével. Az itt szereplő megoldásokhoz nincs szükség 
műszaki szakértelemre.

3. Ha sikerült beazonosítani a hibát, de az előző részben nem 
talált arra megoldást, akkor vegye fel a kapcsolatot a 
berendezés szállítójával.

Túl hideg van. A helyiség túl hideg. 1. Kapcsolja feljebb a helyiség 
fűtését.

2. Kapcsolja magasabb fokozatba a 
berendezést.

3. Kapcsolja magasabb fokozatba a 
fűtést.

A berendezés túl hangos. A légfüggöny a legmagasabb fokoza-
ton üzemel.

Kapcsolja alacsonyabb fokozatba a 
berendezést.

A berendezés nem működik és a 
kezelőpanelen lévő LED-ek sem vi-
lágítanak.

A berendezés ki van kapcsolva. Kapcsolja be a berendezést.
A berendezésnek nincs tápellátása. Ellenőrizze a tápellátást:

• Be van dugva a dugó a 
csatlakozóba?

• A szakaszoló be van kapcsolva?
• Mérhető feszültség?

A légfüggöny ki van kapcsolva, mégis 
tovább működik.

A berendezés automatikusan lehűl. Ez nem jelent meghibásodást. Nor-
mál körülmények között a berende-
zés ilyenkor két percen belül kikap-
csol.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ OK TEENDŐ
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Hibajavítás (csak képzett műszaki személyzet számára)

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A kezelőpanel megfelelően műkö-
dik, a berendezés azonban nem rea-
gál.

A ventilátorok tápellátása megsza-
kadt.

1. Ellenőrizze a biztosítékokat a 
vezérlő NYÁK-on. 

2. Ellenőrizze a vezérlő NYÁK és a 
ventilátorok közötti vezetékeket.

A kezelőpanel és a nyomtatott 
áramköri lap közötti csatlakozás 
nem megfelelő.

1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt. 
2. Ellenőrizze az E és H 

csatlakozók és a berendezés 
vezérlő NYÁK-ja közötti 
vezetékeket.

A külső vezérlőbemeneten lévő 
érintkező nyitva.

 Ha az egyik külső vezérlő nincs 
csatlakoztatva: 
 Ellenőrizze a bemeneti hidat.

3.  Ha külső vezérlő van 
csatlakoztatva (ajtóérintkező-
kapcsoló vagy BMS): 
 Ellenőrizze, hogy a vezérlőelemek 
megfelelően működnek-e.

4. Ellenőrizze a vezérlőelemek 
bemenethez vezető vezetékeit és 
csatlakozásait.

5. Ellenőrizze a bement és a 
vezérlő NYÁK (INHIBIT 
csatlakozó) közötti vezetékeket.

A berendezés nem működik és a 
kezelőpanelen lévő LED-ek sem vi-
lágítanak.

A berendezés tápellátása megsza-
kadt.

Ellenőrizze a tápellátás csatlakozá-
sait, a vezetékeket és a biztosítéko-
kat.

A kezelőpanel és a nyomtatott 
áramköri lap közötti csatlakozás 
nem megfelelő.

1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt.
2. Ellenőrizze az E és H 

csatlakozók és a berendezés 
vezérlő NYÁK-ja közötti 
vezetékeket.

A vezérlő NYÁK nem működik. 1. Ellenőrizze a vezérlő NYÁK 
biztosítékát.

2. Ellenőrizze a tápkábelt.
3. Cserélje ki a nyomtatott 

áramköri lapot.
A kezelőpanel meghibásodott. Ellenőrizze a kezelőpanel működé-

sét egy másik berendezéshez csatla-
koztatva. Cserélje le a kezelőpanelt, 
ha az nem működik.
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Az egyik ventilátor nem működik. A ventilátor tápellátása megszakadt 
vagy a ventilátor meghibásodott.

1. Ellenőrizze a ventilátor 
vezetékeit.

2. Cserélje le a ventilátort.
A ventilátorok nem működnek egy 
adott sebességen.

Az adott ventilátorsebességnél hi-
bás a csatlakozás.

Ellenőrizze a ventilátorok vezeté-
keit.

Nem minden csatlakoztatott beren-
dezés működik (vagy csak részben 
működik).

A kezelőpanel egy vagy több csatla-
koztatott berendezéssel (vagy a két 
NYÁK-os berendezések egyik ve-
zérlő NYÁK-jával) nem kommuni-
kál.

1. Ellenőrizze a csatlakoztatott 
berendezések tápellátását.

2. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
• csatlakoztatva vannak és 

nincsenek megtörve?
• rendesen ki vannak húzva vagy 

fel vannak tekerve?
• az elektromágneses mezőkkel 

szemben megfelelő védelemmel 
vannak ellátva?

3. Minden csatlakoztatott 
berendezés esetében ellenőrizze 
a vezérlő NYÁK biztosítékait.

4. Ellenőrizze az E és H 
csatlakozók és a berendezés 
vezérlő NYÁK-ja(i) közötti 
vezetékeket.

 Ha egy kezelőpanelhez több be-
rendezés is csatlakozik:
 A berendezések (vagy a berende-
zés egy része) nem reagál azonnal a 
külső vezérlőre (ajtóérintkező-kap-
csoló vagy BMS).

A fő egység (vagy a fő vezérlő 
NYÁK két NYÁK-os berendezés-
ben) nincs megfelelően konfigurálva.

Ellenőrizze, hogy az a berendezés, 
amelyhez a külső vezérlő csatlako-
zik, fő berendezésként van-e konfi-
gurálva.
 Két NYÁK-os berendezéseknél: 
 Ellenőrizze, hogy a csatlakozás fe-
lőli oldalon a NYÁK fő NYÁK-ként 
van-e beállítva.

A külső vezérlőbemeneten lévő 
érintkező nyitva.

Ellenőrizze a bemeneti hidakat azo-
kon a berendezéseken, amelyekhez 
nem kapcsolódik külső vezérlő.
 Két NYÁK-os berendezéseknél: 
 Ellenőrizze a másodlagos NYÁK-
on lévő bemeneti hidat.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS
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A berendezés hideg levegőt fúj.  Vízfűtéses berendezések eseté-
ben: 
 A berendezéshez nem jut el a me-
leg víz.

1. Ellenőrizze a központi fűtési 
rendszert.

2. Ellenőrizze, hogy a szelep 
átengedi-e a meleg vizet. 

3. Ellenőrizze a szelep vezérlését és 
a beömlő levegő hőmérséklet-
érzékelőjének vezetékeit és 
csatlakozásait.

4. Szedje ki a szelepből a vezérlést, 
és ellenőrizze a belsejének 
mechanikai működését és az 
esetleges hibákat.

A berendezés (vagy annak egy ré-
sze) hideg levegőt fúj.
A kezelőpanelen lévő LED-ek villog-
nak.

 Elektromos fűtésű berendezé-
seknél: 
 A hőbiztosíték a túlhevülés meg-
akadályozása érdekében kikap-
csolta a berendezést (vagy annak 
egy részét).

w Ez olyan jelentős hibát 
jelez, amely akár veszé-
lyes is lehet.

Ez a hiba akkor is előfordulhat, ha a 
berendezést rövid időre kapcsolták 
le.

1. Ellenőrizze majd helyezze vissza 
a hőbiztosítékot.

2. Ellenőrizze a ventilátorokat. Ha 
egy vagy több ventilátor nem 
működik, ellenőrizze:

• a ventilátorok vezetékeit;
• a NYÁK csatlakozásait;
• a vezérlő NYÁK biztosítékait.

3. Ha ezek mind rendben vannak, 
akkor cserélje ki a ventilátort.

A kilépő levegő nem elég meleg.  Vízfűtéses berendezések eseté-
ben: 
 A bevezetett víz hőmérséklete túl 
alacsony.

Növelje meg a központi fűtési rend-
szer vízhőmérsékletét.

 Elektromos fűtésű berendezé-
seknél: 
 A tápellátás egy vagy több fázisa ki-
oldott.

Ellenőrizze a tápellátás biztosítékait 
és az elektromos csatlakozásokat.

A berendezés továbbra is forró le-
vegőt fúj.

 Vízfűtéses berendezések eseté-
ben: 
 A szelepet manuálisan nyitották ki.

Fordítsa el a kart az ‘AUTO’ állásba.

A berendezés automatikus üzem-
módban mindig hideg levegőt fúj.

A hőérzékelő nem működik. 1. Ellenőrizze a J3 jelű csatlakozót a 
NYÁK-on.

2. Cserélje ki az érzékelőt.
 Ha egy kezelőpanelhez több be-
rendezés is csatlakozik:
 A berendezések automatikus 
üzemmódban egyenetlenül fűtenek.

Mindegyik berendezésben egymás-
tól függetlenül van beállítva a hő-
mérséklet.

Állítsa be az egyik berendezést fő 
berendezésként.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS
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Lásd még: 
2.7.2 "A kezelőpanel beállításai" a következő oldalon 19
2.7.3 "Külső vezérlőbemenet" a következő oldalon 19
2.7.5 "A berendezés beállításai" a következő oldalon 20
2.7.6 "Egy kezelőpanelről működtetett több berendezés" a 

következő oldalon 22
6.3 "Biztosítékok" a következő oldalon 41
6.4 "Hőbiztosíték" a következő oldalon 41
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6.  .  Karbantartás

6.1 Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés:w A berendezést kizárólag képesített műszaki 
szakszemélyzet szervizelheti.

Figyelmeztetés:w Mielőtt hozzálátna: olvassa el a biztonsági 
utasításokat.

Lásd még: 
1.5 "Biztonsági utasítások" a következő oldalon 8

6.2 Hozzáférés

6.2.1 Az előlap eltávolítása

Csak szabadon függő modellek esetén:

1. Távolítsa el az előlap 2 rögzítőcsavarjait 1.

2. Emelje le az előlapot 2 a rögzítőkampókról 3.
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6.2.2 A berendezés felnyitása

Elektromos fűtéssel szerelt szabadon függő és 
süllyesztett modellek (DF E-F, E-R típusok) és fűtés 
nélküli modellek (DF A-F, A-R típusok) esetében:

1. Szükség esetén vegye le az előlapot.

2. Vegye le a légbeömlő rácsot 4.

Kazettás modellek (DF C típus) esetében:

1. A rács bal és jobb oldali reteszét nyomja egymás felé. 
Ehhez a művelethez használjon csavarhúzót.

2. Nyissa le a rácsot és engedje szabadon lógni.

3. Szükség esetén vegye le a légbeömlő rácsot, amit a másik 
oldalon lévő reteszek oldásával tehet meg.
Útmutató verzió 2.0 (28-09-2012) hu-39
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Az összes modell esetében:

1. Távolítsa el a panel szélénél lévő csavarokat.

2. Kissé húzza előre, majd vegye le a panelt.

Vigyázat:c Előrehúzáskor az egész panel lejön, ezért vigyázzon, 
nehogy lehessen.

6.2.3 A vezérlő NYÁK eltávolítása

Minden berendezésnél:

1. Nyissa fel a berendezést.

Vízfűtéses és fűtés nélküli berendezések esetén:

1. Távolítsa el a berendezés tetején látható csavarokat 1.
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2. Vegye ki a vezérlő NYÁK-ot 2.

3. Válassza le a berendezésre kötött összes csatlakozót és 
földelt csatlakozót a nyomtatott áramköri lapról.

Elektromos fűtésű berendezések:

1. Válassza le a berendezést és a vezérlő NYÁK-ot 1 
összekötő összes csatlakozót és földelt csatlakozót.

2. Vegye ki a vezérlő NYÁK-ot.

Lásd még: 
6.2.2 "A berendezés felnyitása" a következő oldalon 39

6.3 Biztosítékok

A berendezés vezérlő NYÁK-ján két biztosíték található: 1 és 
2. Az értékek a NYÁK-on jelölve láthatók.

6.4 Hőbiztosíték

Csak elektromos fűtésű modelleknél:

A túlhevülés megelőzése érdekében a berendezést 
hőbiztosítóval látták el.

A következő típusokhoz: DF S-250-E, M-250-E, 
L-250-E
Ezeknek a berendezéseknek két hőbiztosítékuk van. Ezek a 
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berendezés egyes részeit védik és egymástól különállóan is 
tudnak működni.

6.4.1 A hőbiztosíték alaphelyzetbe állítása

1. Kapcsolja ki a berendezést.

2. Nyissa fel a berendezést.

3. Tolja vissza a hőbiztosíték tüskéjét 1.

4. Ellenőrizze a berendezés csatlakozásait.

5. Zárja le a berendezést.

6. Ellenőrizze, hogy a ventilátorok megfelelően működnek-e.

6.5 A Biddle vezérlőkábel felépítése

A vezérlőrendszer kábele a következőkből áll:

• 4P4C típusú csatlakozók.

• A csatlakozók nincsenek megfordítva, azaz a kábel mindkét 
végén ugyanahhoz a tűhöz csatlakoznak a szálak. 
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Cím minden ország számára:

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

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

e-mail: export@biddle.nl
internet: www.biddle.info
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Szerzői jog és védjegyek

A jelen útmutatóban található valamennyi információ és rajz a Biddle tulajdona, és a Biddle előzetes írásbeli 
engedélye nélkül a rendeltetésszerű használaton kívül nem használható fel, nem fénymásolható, nem 
sokszorosítható, nem fordítható le, illetve nem publikálható.

A Biddle a Biddle BV bejegyzett védjegye.

Garancia és felelősség

A garanciával és felelősséggel kapcsolatos információk Az értékesítési és szállítási feltételek című részben találhatók. 

A Biddle mindennemű közvetett kárral kapcsolatos felelősségét kizárja.

Az útmutatóval kapcsolatos felelősség

Bár a Biddle nagy körültekintéssel és figyelemmel járt el annak érdekében, hogy szükség esetén a vonatkozó 
részegységeket a lehető legteljesebb mértékig és legpontosabban leírja, a Biddle nem vállal semmilyen felelősséget a 
jelen útmutatóban esetlegesen előforduló hibák és/vagy hiányosságok miatt bekövetkező károkért.

A Biddle fenntartja a jogot a jelen útmutatóban szereplő specifikációk megváltoztatására. 

Értesítsen bennünket, ha az útmutatóban bármilyen hibát vagy megtévesztő információt talál, mert azzal tovább 
javíthatjuk a dokumentáció színvonalát.

További információ

Ha a jelen termékkel kapcsolatosan bármilyen észrevétele vagy kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
a Biddle-lel.
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