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1.  .  Bevezető

1.1 A kézikönyv célja

A jelen kézikönyv leírja az IndAC2 ipari légfüggöny telepítési, 
működtetési és karbantartási folyamatait, A kézikönyv a javítási 
műveletekkel kapcsolatos instrukciókat és információkat is 
tartalmaz.

1.2 A kézikönyvre vonatkozó megjegyzések

1.2.1 A kézikönyvben használt jelzések

A kézikönyv az alábbi piktogramokat tartalmazza:

Megjegyzés:n A szövegben fontos szakaszra utal.

Vigyázat:c Ha nem megfelelően hajtja végre ezt az eljárást vagy 
műveletet, kárt tehet a berendezésben.

Pontosan tartsa be az utasításokat.

Figyelmeztetés:w Ha nem megfelelően hajtja végre ezt az 
eljárást vagy műveletet, anyagi kárt okozhat 
és/vagy személyi sérülést szenvedhet.

Pontosan tartsa be az utasításokat.

Veszély:d A nem megengedett műveleteket jelzi.

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

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

1.2.3 Kapcsolódó dokumentumok

A berendezéshez a jelen útmutatón kívül a következő 
dokumentum tartozik:

• bekötési rajz a telepítéshez és karbantartáshoz

1.3 A berendezés ismertetése

1.3.1 Alkalmazási módok

Az IndAC2 légfüggöny a külső és a belső klíma, illetve két 
helyiség klímájának szétválasztására szolgál. Az ajtó fölé vagy 
mellé kell felszerelni, az ajtónyílás teljes szélességében vagy 
hosszában. Az IndAC2 modell elsősorban ipari létesítmények 
nagyobb ajtóihoz használható.

A maximális hatókörrel rendelkező modellek (MX típus) 
professzionális célokra használhatók.

PIKTOGRAM LEÍRÁS

w A berendezésen belül olyan alkatrészeket jelez, ami feszültség alatt áll.

A hozzáférés csak képesített karbantartási szakemberek számára megengedett.

Körültekintés szükséges.

w Ez a felület vagy alkatrész forró lehet. Megérintése égési sérüléseket okoz-
hat.
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A típustól függően, a légfüggöny vízszintesen felfüggeszthető az 
ajtónyílás fölé, vagy függőlegesen felerősíthető az ajtónyílás 
mellé (bal vagy jobb oldalon vagy mindkét oldalon).

Egyéb verziók és rendeltetésszerű használat

Kérésre tudunk szállítani változatokat nem szabványos 
alkalmazásokhoz is.

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

1.3.2 Üzemeltetés

Általános tudnivalók

Az ajtónyílás fölött elhelyezett légfüggöny megakadályozza az 
energiavesztést és a kényelem csökkenését. A nyílásnál 
elhelyezkedve a légáram kifelé fúj, ami az alábbiakat 
eredményezi:

• Két helyiség közötti, a hőmérséklet-különbségből adódó 
légcsere (konvekció) megakadályozása.

• A padlószinten a huzat miatt beáramló levegő lehetséges 
felmelegítése.

PÉLDA A VÍZSZINTES FELSZERELÉSRE PÉLDA A FÜGGŐLEGES FELSZERELÉSRE
hu-6
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Az automatikus CHIPS vezérlés

A megvalósítástól függően, a berendezés automatikus CHIPS 
vezérlővel lehet felszerelve.

A CHIPS vezérlő a berendezés fokozatát és hőmérsékletét 
automatikusan a változó időjárási viszonyokhoz igazítja. Így 
minden körülmények között minimális energiaveszteséget és 
maximális kényelmet biztosít.

A CHIPS jelentése: „Corrective Heat and Impulse Prediction 
System”.

A berendezés bekapcsolásának vezérlése

A berendezés és azautomatikus vezérlésolyan helyzetekhez 
lett kifejlesztve, amelyekben az ajtó nyitva van.

A leghatékonyabb klímaszétválasztás és a kényelem megőrzése 
érdekében fontos, hogy a légáram éppen csak érintse a padlót, 
és a fűtés megfelelő legyen. Ennek elérése érdekében a 
berendezés folyamatosan méri a szükséges értékeket:

1. A szerelési magasság (a kezelőpanelen lehet megadni)

2. A két helyiség hőmérsékletének különbsége:

- külső hőmérséklet
- helyiség hőmérséklete

3. A kibocsátott levegő hőmérséklete

Amint a helyzet változik, a vezérlő beállítja a kilépő áramlási 
sebességet és a légáram hőmérsékletét.

Vezérlés a berendezés „kikapcsolásával”

Ha a berendezés ki van kapcsolva – például éjszaka –, akkor 
nem végez aktív klímaelválasztást.

Azonban a berendezés kikapcsolt állapotban is végre tud 
hajtani más funkciókat:

• A berendezés beállítható úgy, hogy a helyiséget minimális 
„éjszakai” hőmérsékleten tartsa.

• A vízfűtéses modellek integrált fagyvédelem is fel vannak 
szerelve.
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-7
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Ajtóreakció

A berendezés és az automatikus vezérlés olyan helyzetekhez 
lett kifejlesztve, amelyekben az ajtó nyitva van.

Ha az ajtó nincs folyamatosan nyitva, a működést ehhez képest 
kell beállítani:

• Normál működés: a berendezés mindig levegőt bocsát ki.

• Közvetlen ajtóreakció: a berendezés közvetlenül reagál az 
ajtó nyitására és csukására.

• Fokozatos ajtóreakció: a berendezés reagál az ajtó nyitására 
és csukására. A reagálási sebesség a nyitottság/zártság 
mértékétől függ.

Megjegyzés:n Ha az ajtó zárva van, a berendezés 
helyiséghőmérséklet-vezérlőként működik.

Megjegyzés:n Bizonyos esetekben a berendezés nem bocsát ki 
levegőt még akkor sem, ha be van kapcsolva.

1.3.3 Típusjelzések

Az alábbi táblázat áttekinti a ipari légfüggönyök elérhető 
modelljeit és a hozzájuk tartozó típusjelzéseket. A 
típusjelzések kombinációja alkotja a típuskódot, például: 
IndAC2 MX-150-H2-0-Auto.

Ha a kézikönyv egyes részei csak bizonyos modellekre 
vonatkoznak, azok mellett a megfelelő típusjelzés látható, 
például:

• 150: 150-es kilépési szélességgel rendelkező modellek

• H: vízfűtéses modellek

• E: elektromos fűtésű modellek

• 0: vízszintes modellek

• Auto: automatikus vezérlésű modellek

Megjegyzés:n A kézikönyv illusztrációi általános példaként egy 
berendezéstípust ábrázolnak. Az adott berendezés 
külsőre eltérhet az ábrázolttól, működési módja 
azonban azonos, ha a szövegből más nem következik.
hu-8
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A típuskód magyarázata

Lásd még: 
1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon

1.3.4 Telepítési helyzetek

Az IndAC2 légfüggöny számos helyzetben telepíthető. A 
helyzettől függően a berendezés az ajtó fölé vagy mellé is 
elhelyezhető. Mindösszesen öt telepítési helyzet lehetséges: 0, 
1L, 1R, 2L, 2R.

Vigyázat:c Az egység kifejezetten típuskód által jelzett telepítési 
helyzethez lett gyártva, és nem helyezhető el más 
helyzetben.

TÍPUSKÓD ELEM JELZÉS JELENTÉS

terméksorozat IndAC2 a sorozat általános megnevezése
kapacitás ST alapértelmezett tartomány (ajtómagasság 3–6 m)

MX maximális hatókör (ajtómagasság 5–8 m)
hossz 150, 200, 225 vagy 250. kilépési szélesség (cm)
elem típusa H1

H2
vízfűtéses

E elektromos fűtésű
A fűtés nélküli

telepítési helyzet 0, 1L, 1R, 2L, 2R A különféle telepítési helyzetekkel kapcsolatban további tájé-
koztatásért lásd 1.3.4 - Telepítési helyzetek, pagina 9.

vezérlés Basic alapszintű vezérlés
Auto automatikus CHIPS vezérlés
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-9
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KÓD TELEPÍTÉSI HELYZET PÉLDA

0 vízszintes,
ajtó fölötti

1L függőleges,
ajtó melletti, bal ol-
dalt,
a falra merőlegesen

1R függőleges,
ajtó melletti, jobb ol-
dalt,
a falra merőlegesen

2L függőleges,
ajtó melletti, bal ol-
dalt,
a fal mentén

2R függőleges,
ajtó melletti, jobb ol-
dalt,
a fal mentén

= a levegő belépési és kilépési iránya (akadálymen-
tesnek kell maradnia)
= ellenőrzési oldal (hozzáférhetőnek kell lennie)
= elektronika háza
hu-10
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1.3.5 Típustábla

A típustábla a kilépő rács mellett található.

A típustáblán olvasható jelzések

1.3.6 Felhasználási terület

Vegye figyelembe a berendezésre vonatkozó alábbi 
határértékeket:

Üzemi határértékek minden modellhez

Használati paraméterek a vízfűtéses modelleknél

JELZÉS JELENTÉS

Type a berendezés teljes típuskódja
Code konfiguráció kódja
No sorozatszám, gyártás hete és éve
M a berendezés tömege
Medium közepes
pmax maximális megengedett üzemi nyo-

más
U tápfeszültség
Imax max. áramfelvétel
Pmotor a ventilátorok max. áramfelvétele
Pheating Elektromos fűtésű modelleknél:

 a fűtőbetét max. áramfelvétele

Környezeti viszonyok Hőmérséklet 5 °C – 40 °C
Relatív páratar-
talom

20% – 95%, nem 
kondenzálódó

Tápfeszültség lásd a típustáblát
Áramfelvétel lásd a típustáblát
Maximális kilépő hőmérséklet 60 °C

Fűtőközeg víz max. 50% gli-
kollal

Maximális üzemi nyomás lásd a típustáblát
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-11
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Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozatlan)

Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozott)

Vigyázat:c * A víz áramlási útjára értett maximum 125 °C/16 
bar(257 °F/16 bar) csak akkor megengedett, ha az 
összes csatlakozó egység úgy lett beállítva, hogy a 
maximális kilépő hőmérsékletet a ventilátor 
legalacsonyabb fordulatszámán sem lépi túl.

Megjegyzés:n Forduljon a Biddle vállalathoz, ha magasabb 
hőmérsékletű és nyomású egységet kíván a víz 
áramlási útjába bekötni.

Figyelmeztetés:w A berendezés nem használható 
robbanásveszélyes környezetben, kültéren, 
valamint nagyon poros vagy kémiailag 
agresszív légkörben.

Figyelmeztetés:w Az elektromos modellek nedves 
környezetben nem használhatók.

A Biddle nem tehető felelőssé az ilyen körülmények 
között keletkezett károkért.

BERENDEZÉS TÍ-
PUSA

MAXIMÁLIS
ENGEDÉLYEZETT 
KILÉPÉSI
HŐMÉRSÉKLET

MAXIMÁLIS ÉR-
TÉK A VÍZ ÁRAM-
LÁSI ÚTJÁBAN 
(SZABÁLYOZAT-
LAN)

H1 60 °C 100/80 °C
H2 60 °C 70/50 °C

BERENDEZÉS TÍ-
PUSA

MAXIMÁLIS
ENGEDÉLYEZETT 
KILÉPÉSI
HŐMÉRSÉKLET

MAXIMÁLIS ÉR-
TÉK A VÍZ ÁRAM-
LÁSI ÚTJÁBAN 
(SZABÁLYOZOTT)

H1 60 °C 125 °C/16 bar*
H2 60 °C 125 °C/16 bar*
hu-12



INDAC2 KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ

hu
Zajszintek

V = 2500 m3; T60 = 0,8 s; R = 5 m; Q = 4

Figyelmeztetés:w A zaj hosszú távon halláskárosodást okozhat. 
Ha szükséges, viseljen hallásvédő eszközt.

A sorosan kapcsolható berendezések maximális száma

Vegye figyelembe a sorosan kapcsolható berendezések 
maximális számát az alábbi táblázat szerint:

Vigyázat:c Auto típusú berendezés esetén: A kábel teljes 
hossza az első és az utolsó berendezés között 
legfeljebb 100 m lehet.

Megjegyzés:n Ha több berendezést szeretne csatlakoztatni, 
forduljon a Biddle tanácsadójához.

1.3.7 CE-nyilatkozat

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

MAXIMÁLIS 
HANGNYOMÁS-
SZINT LP 
[DB(A)]

MAXIMÁLIS 
HANGTELJESÍT-
MÉNYSZINT LW 
[DB(A)]

IndAC2 ST-150 61 77,8
IndAC2 ST-200 62 79,1
IndAC2 ST-250 63 80,1
IndAC2 MX-150 69 85,6
IndAC2 MX-225 71 87,4

INDAC2 ST INDAC2 MX

Általános 5 m teljes hossz
(10 ventilátor)

7,5 m teljes hossz
(10 ventilátor)

Auto 10 egység 10 egység
Alap / Auto 2 berendezés 2 berendezés
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-13
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1.3.8 Módosítások és változtatások

A berendezés a Biddle jóváhagyása nélkül nem módosítható 
vagy változtatható meg oly módon, hogy az befolyásolja annak 
biztonságát. A CE-nyilatkozat érvényét veszti, ha a berendezést 
bármilyen módon módosították vagy megváltoztatták.

1.4 Összetevők és tartozékok

1.4.1 Tartozék részegységek

Vízszintes telepítésnél:

• függesztő sínek (egységenként 2), az egységnek a raklapra 
való rögzítéséhez is

Függőleges telepítés esetén:

• összekötő lemez (egységenként 2)

• biztonsági függesztő

Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):

• Biddle vezérlőkábel több egység összekapcsolásához.

Megjegyzés:n Egyes részegységek a berendezésen belül (a 
karbantartási panel mögött) lehetnek elhelyezve a 
szállításhoz becsomagolva.

1.4.2 Üzemi csomag

A berendezés alapszintű vezérléssel vagy automatikus CHIPS 
vezérléssel szállítható. Egy megfelelő üzemi csomagot 
szállítunk.

Üzemi csomag alapszintű vezérléshez

• b-control folyamatosan változó vezérlő.

Üzemi csomag automatikus CHIPS vezérléshez

• b-touch kezelőpanel;

• Biddle vezérlőkábel;

• kültérihőmérséklet-érzékelő;

• ajtókapcsoló;

• vízoldali vezérlés (szabályozószelep és meghajtó).
hu-14
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1.4.3 Tartozékok

• műanyag oldalvédelem;

• alaplemez (függőleges telepítésnél ajánlott);

• karimák;

• szűrő modul;

• az automatikus CHIPS vezérlés helyiség érzékelője

• ajtókapcsoló.

Megjegyzés:n Automata CHIPS vezérlővel ellátott típusoknál az 
ajtókapcsoló alapból a vezérlési csomag része.

1.4.4 Nem tartozék részegységek

A telepítéshez szükséges alábbi elemeket külső féltől kell 
beszerezni:

• menetes szárak(M12)

• egyéb kábelek

1.5 Biztonsági utasítások

1.5.1 Biztonságos használat

Figyelmeztetés:w Ne helyezzen semmit a be- és kilépő 
nyílásokba.

Figyelmeztetés:w Ne takarja el a berendezés be- és kilépő 
nyílásait.

Figyelmeztetés:w A berendezés felső felülete működés közben 
felmelegszik.

Vigyázat:c Kivételes esetekben víz folyhat ki a berendezésből. 
Ezért ne helyezzen olyan tárgyat a berendezés alá, 
amely ennek következtében károsodhat.
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-15



BEVEZETŐ IPARI LÉGFÜGGÖNY

hu
1.5.2 A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel 
kapcsolatos biztonsági ügyek

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

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

1. Kapcsolja ki a berendezésta kezelőpanelről.

2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak.

Veszély:d Előfordulhat, hogy a ventilátorok egy ideig 
még tovább forognak.

3. Hagyja lehűlni a berendezést.

Vigyázat:c A hőcserélő, illetve a fűtőbetétek nagyon 
felforrósodhatnak.

4. Válassza le a hálózati tápellátást ( kapcsolja ki a leválasztó 
kapcsolót).

5. Vízfűtéses modelleknél:
 zárja el a központi fűtésből érkező táplálást (ha 
lehetséges).

Figyelmeztetés:w A hőcserélő bordái élesek.
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2 .  . Telepítés

Figyelmeztetés:w Telepítési tevékenységet csak erre a célra 
képzést kapott műszaki szakszemélyzet 
végezhet.

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

Lásd még: 
1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon

2.1 Átvételi ellenőrzés

• Ellenőrizze a berendezést és a csomagolást hogy minden 
rendben érkezett-e meg. Szállítási sérülés észlelése esetén 
azonnal értesítse a járművezetőt és a forgalmazót.

• Ellenőrizze az összes részegység meglétét. Értesítse 
azonnal a forgalmazót a hiányzó alkatrészekről.

Lásd még: 
1.4 „Összetevők és tartozékok” a 14 oldalon

2.2 Általános munkamódszer

2.2.1 Műveletsor

A Biddle az alábbi eljárást javasolja a berendezés telepítése 
során:

1. Függessze fel a berendezést. (vízszintes modellek)

2. Helyezze el a berendezést. (függőleges modellek)

3. Vízfűtéses (H típusú) modelleknél:
 csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési 
rendszerhez.

4. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.
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5. Szerelje be a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemek 
csatlakozóit (ha vannak ilyenek).

6. A berendezés telepítésének befejezése.

7. Kapcsolja be a tápellátást és ellenőrizze, hogy a berendezés 
megfelelően működik.

Általános utasítások

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

Megjegyzés:n Gondoskodjon arról, hogy az adott berendezéshez 
szükséges összes telepítési lépést végrehajtsa.

Ha nem biztos berendezése modelljében vagy 
típusában, 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.

2.3 A berendezés vízszintes felfüggesztése

Csak 0 típusú telepítési helyzet esetén

Lásd még: 
1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon
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2.3.1 Felfüggesztési módszer

Példa a segédszerkezetre A kézikönyvben feltételezzük, hogy a berendezés az ajtó felett 
található két vízszintes gerendából álló segédszerkezetre van 
felfüggesztve.

A berendezés a tetején található csavarfuratok segítségével 
közvetlenül a mennyezetre vagy más vízszintes szerkezetre is 
rögzíthető.

Figyelmeztetés:w Győződjön meg arról, hogy a berendezés 
felfüggesztéséhez használt szerkezet legalább 
a berendezés súlyának négyszeresét elbírja.

2.3.2 A berendezés helyének meghatározása

• A berendezés alja legyen azonos magasságban az ajtónyílás 
felső szélével.

• Az optimális működés érdekében az egység kimeneti 
nyílása legyen a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz. 

Megjegyzés:n Ha a távolság nagyobb mint 5 cm, az oldalsó 
nyílásokat célszerű eltömíteni. Ehhez a Biddle 
vállalattól műanyag oldalvédő csíkok rendelhetők.

• A berendezések sora legyen központosan elhelyezve az 
ajtónyíláshoz képest.

• Automata CHIPS vezérlés és több egység esetén csak egybe 
kell vezérlőkártya, és ez az egység legyen a sor közepén.

• A különböző szélességű egységek tetszőleges sorrendben 
elhelyezhetők.

• Az egységek ellenőrző- és bemeneti oldala maradjon 
hozzáférhető a karbantartáshoz.

Figyelmeztetés:w Gondoskodni kell arról, hogy az összes egység 
szabadon szívhassa és fújhassa a levegőt a 
teljes szélességében.
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2.3.3 A berendezés felfüggesztése

Hajtsa végre az alábbi műveleteket minden egységnél:

1. Fektesse el a készüléket vízszintes helyzetbe.

2. Szerelje be a menetes szárakat 1(M12) a berendezés 
tetején található csavarfuratokba.

3. Lássa el a menetes szárakat rögzítőanyával 2, és húzza 
meg őket.

Megjegyzés:n A menetes rudakat biztonságosan rögzíteni kell, 
különben az egység leeshet.

4. Lássa el a menetes szárakat rögzítőanyával 3.

5. Emelje a berendezést a helyére emelőeszközökkel.

6. Szerelje fel a függesztő síneket 4 a segédszerkezetre, és 
rögzítse őket az egység menetes száraira szerelt anyákkal 
5.

7. Hagyja szabadon függeni a berendezést.

Megjegyzés:n Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus): 
Távolítsa el a kis oldalsó lemezeket 6 a berendezések 
közötti kábeltálcákról, hogy a kábeleket át lehessen 
húzni.
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2.3.4 A berendezés beállítása és rögzítése

1. Helyezze egy sorban szorosan egymás mellé az egységeket, 
a függesztő síneket 6 szorosan egymás mellé szerelve.

2. Rögzítse a függesztő síneket a segédszerkezetre.

Figyelmeztetés:w Gondoskodjon róla, hogy a függesztő sínek ne 
lazulhassanak le a segédszerkezetről.

3. Állítsa be az egységeket azonos magasságba, és az anyákat 
5 meghúzva szintezze őket.

Vigyázat:c Gondoskodjon róla, hogy az egységek mindkét 
irányban vízszintben és vízszintesen függnek, 
különben a ventilátorok beállítása pontatlan lesz.

4. Rögzítse a felfüggesztést a menetes rudakhoz a 
biztosítóanyák 3 meghúzásával.

Figyelmeztetés:w A menetes rudakat biztonságosan rögzíteni 
kell, különben az egység leeshet.

5. Az egységeket egymáshoz is rögzíteni lehet.

Vigyázat:c Először helyezze el egymástól függetlenül az 
egységeket, hogy az összekötő elemeknél ne jöjjön 
létre feszültség.

2.3.5 Az oldalvédő burkolat felszerelése

Az optimális működés érdekében az egység kimeneti nyílása 
legyen a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz. Ha a távolság 
nagyobb mint 5 cm, az oldalsó nyílásokat célszerű eltömíteni.

Ehhez a Biddle vállalattól műanyag oldalvédő csíkok 
rendelhetők.
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1. Szereljen fel az egység mindkét oldalára egy-egy csőprofilt, 
ami a falig ér 1.

2. Vágja méretre a műanyag csíkokat.

3. Rögzítse a felfüggesztő lemezeket a csíkok fölé 2.

4. Rögzítse a csíkokat a felfüggesztési rendszerhez 3.

5. Rögzítse az acél lapokat a csíkok aljához 4.

2.4 A berendezés függőleges felszerelése

Csak 1 és 2 típusú telepítési helyzet esetén

Lásd még: 
1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon
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2.4.1 A felszerelés módja

A kézikönyv azt feltételezi, hogy a berendezést egy 
alaplemezen (tartozék) kell elhelyezni. A berendezések 
egymásra vannak helyezve.

Vigyázat:c Ha nem használ alaplemezt, gondoskodjon róla, hogy 
a berendezés alatti felület vízszintes és teljesen sík 
legyen. különben a ventilátorok beállítása pontatlan 
lesz.

Vigyázat:c Habár a berendezések saját maguk is meg tudnak 
állni, mindig a falhoz kell rögzíteni őket.

2.4.2 A berendezés helyének meghatározása

• Helyezze el az egységeket típustól függően az ajtó bal vagy 
a jobb oldalára. Ellenőrizze ehhez a típuskódot.

Vigyázat:c Ne szerelje fel a berendezést az eredetileg tervezett 
helyzetétől eltérően.

• Helyezze el úgy az egység kilépő oldalát, hogy a szélessége 
megegyezzen az ajtónyílás szélességével.

• Az optimális működés érdekében az egység kimeneti 
nyílása legyen a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz.

• A különböző szélességű egységek tetszőleges sorrendben 
elhelyezhetők.

• Az egységek ellenőrző- és bemeneti oldala maradjon 
hozzáférhető a karbantartáshoz.

Vigyázat:c Gondoskodni kell arról, hogy az összes egység 
szabadon szívhassa és fújhassa a levegőt a teljes 
magasságában.

Lásd még: 
1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon
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2.4.3 A berendezések pozicionálása

1. Helyezze el az 1 alaplemezt, és rögzítse a padlóhoz.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy az alaplemez teljesen vízszintes 
felületű legyen.

2. Helyezze el az első berendezést az alaplemezen.

3. Rögzítse a berendezést az alaplemezhez az összekötő 
lemezek (2) segítségével.

Vigyázat:c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két 
oldalára.

4. Helyezze a második berendezést az elsőre, majd az 
összekötő lemezek (3) segítségével kapcsolja őket 
egymáshoz.

Vigyázat:c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két 
oldalára.

5. A harmadik berendezést (ha van) a fentiekben leírt módon 
helyezze el.
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2.4.4 Rögzítés

1. Szerelje fel a legfelső berendezés biztonsági függesztőjét 
(4): használja az egységen lévő egyik csavarlyukat.

2. Erősítse a biztonsági függesztőt egy falhoz vagy más 
rögzített szerkezethez.

Vigyázat:c Ha 3-nál több berendezést rögzít össze: 
szereljen fel egy biztonsági függesztőt minden 2. vagy 
3. berendezésre.

2.5 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez

Csak vízfűtéses modelleknél (H típus)

Lásd még: 
1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon

2.5.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges 
megfontolások

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

Vigyázat:c A Biddle azt javasolja, hogy mindegyik csövön 
helyezzen el szelepet.

PIKTOGRAM 
ADAGOLÓCSŐ

PIKTOGRAM 
VISSZATÉRŐ CSŐ

a nyíl a csatlakozó felé mutat a nyíl a csatlakozótól elfele 
mutat
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-25



TELEPÍTÉS IPARI LÉGFÜGGÖNY

hu
Veszély:d Gondoskodni kell a kilépő hőmérséklet 
korlátozásáról.

Figyelembe kell venni a kritikus kilépő 
hőmérsékleteket és a vízáram útját. Ezek 
alkalmazási határértékeivel kapcsolatban lásd: 
1.3.6 Felhasználási terület.

Megjegyzés:n A központi fűtési rendszert fel kell szerelni 
túlnyomás-vészkapcsolóval, melynek kioldási 
nyomása nem haladhatja meg a berendezésre 
megengedett nyomást. Ez az érték a típustáblán 
olvasható: Pmax.

Megjegyzés:n A központi fűtési rendszer rendelkezzen kellő 
kapacitással.

A hőcserélő légtelenítő1 és leürítő 2 szelepe a bemeneti 
oldalon található.

Lásd még: 
1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon

2.5.2 A vízoldali vezérlés (tartozék)

Csak automata CHIPS vezérlésű modellek esetén

A berendezés vízoldali vezérlővel van felszerelve. Ez 
szabályozza a hőcserélő vízellátását annak érdekében, hogy a 
kilépő hőmérséklet állandó legyen. A vezérlővel a kilépő 
hőmérséklet korlátozását is el lehet végezni. A kilépő 
hőmérséklet maximálisan megengedett értékét a következő 
fejezet ismerteti: 1.3.6 Felhasználási terület. Automatikus 
CHIPS vezérlésű modellek esetén ezt a korlátozást a rendszer 
automatikusan beállítja.

Megjegyzés:n Automata CHIPS vezérlővel rendelkező összeállítás 
esetén a vízoldali szabályozó szelep 
alapértelmezésben automatikusan bezárul a 
berendezés vagy a fűtés lekapcsolása esetén. Ez a 
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kezelőpanelen átállítható a következő menüpontban: 
menu > Configuration > 45. Additional frost 
protection (menü > Konfigurálás > 45. Fagy elleni 
extra védelem).

A vízoldali vezérlővel kapcsolatos különleges 
megfontolások

A Biddle automatikus CHIPS vezérlésű modellekhez szállít 
vízoldali vezérlőket.

Vigyázat:c Vezérlő áramköri kártyánként legfeljebb 3, 
szabályozószeleppel rendelkező (szellőztető nélküli) 
berendezés kapcsolható összes sorosan. Forduljon a 
Biddle vállalathoz, ha több szabályozószelepet kíván 
csatlakoztatni egy egyetlen vezérlő áramköri kártyát 
tartalmazó összeállításban.

A nem a Biddle által szállított szabályozószelepeknek is 
mindenképpen meg kell felelniük az alábbi paramétereknek:

• 24 V tápellátás;

• 0-10 V vezérlés.

• Az 1 vezérlő áramköri kártyához csatlakoztatott vízoldali 
vezérlők összes teljesítményfelvétele maximum 7,6 VA 
lehet.

A vízoldali vezérlés csatlakoztatása

Csak automata CHIPS vezérlésű modellek esetén:

1. Kösse be a szabályozószelepet és a meghajtót a 
hőcserélőhöz, a bekötési rajznak megfelelően. Ehhez 
kövesse a szabályozószelep kézikönyvében található 
utasításokat.

Megjegyzés:n Ügyeljen rá, hogy a meghajtó bekötése során a 
szelep tengelye a megfelelő helyzetben legyen. 
Olvassa el a szabályozószelep kézikönyvét.
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2. Távolítsa el a karbantartási panelt (1).

3. Távolítsa el az elektronika házának burkolatát 2.

4. Kösse be a kábelt a meghajtóba a bekötési rajznak 
megfelelően.

Megjegyzés:n Legalább 0,5 mm2 keresztmetszetű kábelt használjon.

5. Vezesse el a kábelt a meghajtótól az elektronika házának 3 
és 4 nyílásain keresztül.

6. Kösse be a kábelt a vezérlő áramköri kártya X377 
csatlakozójába (5) a bekötési rajznak megfelelően.

7. Csatlakoztassa a meghajtót (ha lehet) több berendezéshez. 
Ehhez kövesse a meghajtó kézikönyvében található 
utasításokat.

Megjegyzés:n Csak a tápellátás, a vezérlőegység és a lehetséges 
külső vezérlőelemek bekötése után zárja le az 
elektronika házát.

Lásd még: 
1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon
2.5.1 „A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” 

a 25 oldalon

BEKÖTÉSI RAJZ, 2-IRÁNYÚ SZELEP BEKÖTÉSI RAJZ, 3-IRÁNYÚ SZELEP
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2.5.3 Fagyvédelem

Automata CHIPS vezérlésű modellek esetén 
(automatikus típus)

Az elektronikus vezérlés része az integrált fagyvédelem is. Ez 
két szakaszban működik:

1. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 5 ºC  alá, a beszívott 
levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:

- az integrált vízoldali vezérlés szelepe teljesen kinyílik;
- a berendezés kimenete jelt ad a központi fűtési 

rendszernek, feltéve, hogy a kezelőpanel 61. Function of 
outputs (61. A kimenetek funkciói) funkciójának értéke 
Risk of freezing (Fagyásveszély).

2. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 2 ºC  alá, a beszívott 
levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:

- a kezelőpanel ideiglenesen az E6 hibaüzenetet jeleníti 
meg;

- a ventilátorok lekapcsolódnak, de a vízoldali vezérlés 
szelepe nyitva marad.

Vigyázat:c A fagyvédelem csökkenti a fagyásveszélyt, de nem 
garantál teljes védelmet.

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 50%-kal;

- A másik lehetőség, hogy leüríti a rendszert és a 
berendezést.

2.5.4 A berendezés csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési 
rendszerhez.

2. Légtelenítse a hőcserélőket.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozóknál.
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2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.

2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges 
megfontolások

Az összes modellnél

Figyelmeztetés:w A berendezésnek földeltnek kell lennie.

Figyelmeztetés:w Kösse be a berendezést a vonatkozó helyi 
követelményeknek megfelelően.

A maximális értékek a típustáblán olvashatók.

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

Biztosíték értékek

Megjegyzés:n Az összes egység egyetlen biztosítékra köthető, ha 
összegzett áramfelvételük alacsonyabb mint 10 A.

Megjegyzés:n A földzárlat megszakító (ha van) legyen B típusú, 
lehetőleg 300 mA-es.

MAXIMÁLIS ÖSSZEGZETT 
ÁRAMERŐSSÉG AZ ÖSSZES 
EGYSÉG EGYETLEN TÁPKÁ-
BELÉN (EGYSÉGENKÉNT AZ 
L1, L2 VAGY L3 TÍPUS-
TÁBLÁN JELEZVE).

A BIZTOSÍTÉK MAXIMÁLIS 
AMPERÉRTÉKE

≤ 10 A 16 A
≤ 20 A 25 A
≤ 25 A 35 A
≤ 35 A 50 A
≤ 50A 63 A
≤ 65 A 80 A
≤ 80 A 100 A
≤ 102 A 125 A
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Az összes modellnél

Veszély:d Csak akkor kösse be a berendezést, ha 
rendelkezik a háromfázisú elektromos 
rendszereken való munka elvégzésére 
jogosító képesítéssel.

• A berendezés egy (5 eres, nem tartozék) kábellel 
csatlakozik a hálózati tápellátáshoz.

Vigyázat:c Vészhelyzetek esetére és karbantartási célból legyen 
lehetőség a teljes rendszer teljes áramtalanítására.

• Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)

A karbantartás megkönnyítése érdekében minden egység 
rendelkezik leválasztó kapcsolóval.

Figyelmeztetés:w Emellett feltétlenül szüntesse meg az 
áramellátást, ha az elektromos alkatrészek 
karbantartásába vagy javításába kezd.

• Fűtés nélküli (A típusú) és vízfűtéses (H típusú) 
modellek esetén

A berendezés és a tápellátás közé leválasztó kapcsolót 
(nem tartozék) kell beszerelni. A kapcsoló:

- legyen összpólusú,
- az érintkezők legalább 3 mm távolságra váljanak szét,
- az egység közelében legyen elhelyezve.

2.6.2 A berendezés bekötése (A és H típus)

Csak a fűtés nélküli és vízfűtéses modellek esetében:

Általános tudnivalók

Figyelmeztetés:w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a tápellátás 
bekötésével kapcsolatos különleges 
megfontolásokat.

Lásd még: 
2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges 

megfontolások” a 30 oldalon
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A berendezés bekötése

A berendezés bekötése minden telepítési pozícióban 
megegyezik. Függőleges 2. telepítési pozícióban a karbantartási 
panel más helyre kerül.

Figyelmeztetés:w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a 
tápellátás.

Figyelmeztetés:w A tápkábelnek bírnia kell a berendezésben 
uralkodó magas hőmérsékleteket. A 
maximális hőmérsékletek tekintetében lásd: 
1.3.6 Felhasználási terület.

kábelezés vízszintes pozíció esetén (0 típus) 1. Szereljen fel leválasztó kapcsolót a tápellátás és a 
berendezés közé. A leválasztó kapcsoló specifikációjának 
tekintetében lásd: 2.6.1 A tápellátás bekötésével 
kapcsolatos különleges megfontolások.

2. Távolítsa el a berendezés karbantartási paneljét 1a 
berendezés szabad oldalán.

3. Távolítsa el az elektronika házának burkolatát 2.

4. Fektesse le a tápkábelt a leválasztó kapcsoló és az 
egységben az elektronika háza közé

- A felhasznált átvezető nyílásban 3 helyezzen el 
tömszelencét a kábel kihúzódás elleni rögzítése 
érdekében.

- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a 
kábelt.

- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a 
kábelbilincsekkel.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

5. Vezesse be a kábelt az elektronika házába.

- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit 4 a 
megfelelő méretre.

- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés 
érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.
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Figyelmeztetés:w A földelő vezeték legyen hosszabb, mint a 
tápvezetékek.

Figyelmeztetés:w Csak IndAC2 MX esetén:

Nagy szivárgóáram! Először kösse be a 
földelést, csak utána a tápvezetékeket. A 
földelő vezeték minimális átmérője: 10 mm2 /
6 AWG.

6. Kösse be a tápkábelt az X01 sorkapocsba 5 a bekötési 
rajznak megfelelően.

Vigyázat:c A kábel az elektronika házában legyen a lehető 
legrövidebb. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne 
érhessen más kábelekhez az elektronika házán belül.

Vigyázat:c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.

Több egység csatlakoztatása

1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt 
egységek elektronika házai között

- Vezesse át a kábelt a vezetőnyílásokon 1.
- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a 

kábelbilincsekkel.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét 
egységnél.

- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a 
megfelelő méretre.

- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés 
érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.
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3. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
2.

Vigyázat:c A kábel az elektronika házában legyen a lehető 
legrövidebb. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne 
érhessen más kábelekhez az elektronika házán belül.

4. Ismételje meg az 1. és a 3. lépést mindegyik további 
bekötendő egységnél.

Vigyázat:c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.

Lásd még: 
1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon

2.6.3 A berendezés csatlakoztatása (E típus)

Csak elektromos fűtésű modellek esetén

Általános tudnivalók

Vigyázat:c Minden egyes berendezést külön kell csatlakoztatni a 
hálózati tápellátáshoz.

Figyelmeztetés:w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a tápellátás 
bekötésével kapcsolatos különleges 
megfontolásokat.

Lásd még: 
2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges 

megfontolások” a 30 oldalon
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A fűtőegység kinyitása

Hajtsa végre az alábbi műveleteket minden egységnél:

1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (1) 0 helyzetbe.

2. Távolítsa el a fedelet (2).

3. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (3).

4. Távolítsa el a kábeltér fedőlemezét (4).

A berendezés csatlakoztatása

Figyelmeztetés:w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a 
tápellátás.

Figyelmeztetés:w Az egyes berendezéseket egyesével 
csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz

Hajtsa végre az alábbi műveleteket minden egységnél:

1. Vezesse a tápkábelt a berendezéshez:

• Vezesse át a kábelt a nyíláson (1).

• Helyezze el a kábelt a kábeltérben 2. 

Megjegyzés:n Az átvezető nyílásban helyezzen el tömszelencét a 
kábel kihúzódás elleni rögzítése érdekében.

2. Kösse be a kábelt az 3 leválasztó kapcsolóba a bekötési 
rajznak megfelelően.

3. Kösse be a földelést a 4 sorkapocsba.

Figyelmeztetés:w A földelő vezeték legyen hosszabb, mint a 
tápvezetékek.

4. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő 
berendezésnél.

Lásd még: 
1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon
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2.7 A b-control folyamatosan változó vezérlő telepítése

Többféle vezérlőegység áll rendelkezésre aIndAC2 ipari 
légfüggönyhöz. Ez a fejezet a b-control folyamatosan változó 
vezérlő telepítését ismerteti, amelyet az alapszintű vezérléssel 
rendelkező (alap típusú) berendezéseken használnak.

2.7.1 A vezérlővel kapcsolatos különleges 
megfontolások

Elhelyezkedés

A vezérlőt a falra vagy egy szabványos bekötődobozhoz is 
rögzítheti.

Kábelezés

A vezérlő egy kábellel (nem tartozék) csatlakozik a 
berendezéshez, és sorosan több berendezéshez is 
csatlakoztatható.

Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel:

• A kábel legyen a lehető legrövidebb.

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

Több berendezés egyetlen vezérlőhöz

Egyetlen vezérlőhöz maximum 10 ventilátor csatlakoztatható.

A berendezés ventilátorainak száma a kapacitástól és a 
hossztól függ. Az alábbi táblázat az 1 vezérlőt tartalmazó 
összeállítás maximálisan megengedett teljes hosszát jelzi. 

Megjegyzés:n Ha több berendezést szeretne csatlakoztatni, 
forduljon a Biddle tanácsadójához.

KAPACITÁS VEZÉRLŐNKÉNTI MAXIMÁ-
LIS TELJES HOSSZ

IndAC2 ST 5 m
IndAC2 MX 7,5 m
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Kimeneti feszültség beállítása

A vezérlő folyamatosan változó módon be tudja állítani a 
berendezés fokozatát. A kimeneti feszültség Vmin és Vmax 
közötti értékre állítható be. Ezt a berendezés teljes telepítése 
és az összes csatlakozás létrehozása után lehet elvégezni.

2.7.2 A vezérlő felszerelése és csatlakoztatása

Figyelmeztetés:w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin 
dolgozik, ki legyen kapcsolva.

Vigyázat:c Az egység bekötéséhez használja a mellékelt 
kapcsolási rajzot.

1. Távolítsa el a beállító gombot.

2. Távolítsa el a hatlapú csavaranyát.

3. Távolítsa el az elzáró kupakot.

4. Rögzítse a felületre szerelt dobozt a falhoz, ha nem 
szabványos bekötődobozt használ.

Vigyázat:c Ha IP54 védettségi besorolásra van szükség és 
rendkívül nedves körülményekre lehet számítani, a 
felületre szerelt doboz alján egy (max. 5 mm) 
átmérőjű) lyukat kell fúrni a kondenzvíz 
elvezetéséhez.

5. Kösse össze a vezérlőkábellel (nem tartozék) a vezérlőt és 
egy tetszés szerint kiválasztott berendezést. A kábel 
specifikációjával kapcsolatban lásd a következő fejezetet: 
2.7.1 A vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások.

6. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a vezérlőhöz. Lásd a 
mellékelt bekötési rajzot.

Vigyázat:c Ne kapcsolja ki a vezérlőt, ha a berendezés 
telepítésének befejezése után még szeretné beállítani 
a kimeneti feszültséget.

7. A 2 kis csavar és gyűrű segítségével csavarozza a kapcsolót 
a felületre szerelt dobozhoz vagy szabványos 
bekötődobozhoz.
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8. Szerelje vissza az elzáró kupakot.

9. Rögzítse vissza a hatlapú csavaranyát.

10. Szerelje vissza a beállító gombot: Nyomja le erősen, és 
állítsa „0” helyzetbe.

2.7.3 A vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez

Figyelmeztetés:w A berendezésnek földeltnek kell lennie.

1. Vezesse be a kábelt az egységben lévő elektronika házába.

- A felhasznált átvezető nyílásban (1) helyezzen el 
tömszelencét a kábel kihúzódás elleni rögzítése 
érdekében.

- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a 
kábelt.

- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a 
kábelbilincsekkel.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába.

- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit (2) a 
megfelelő méretre.

- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés 
érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.

3. Kösse be a kábelt az X60 sorkapocsba (3) a bekötési 
rajznak megfelelően.

Több berendezés soros kapcsolása egyetlen vezérlő 
egységhez

Megjegyzés:n Olvassa el a 2.7.1 A vezérlővel kapcsolatos 
különleges megfontolások részt, hogy lássa, hány 
berendezés csatlakoztatható a vezérlőhöz.
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1. Helyezze el a kábelt az összekapcsolni kívánt berendezések 
elektronika házai között

- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (1).
- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a 

kábelbilincsekkel.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét 
egységnél.

- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a 
megfelelő méretre.

- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés 
érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.

3. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
2.

4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden további bekötendő 
berendezésnél.

2.7.4 További vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez 
(opcionális)

A ventilátoroknak kb. 3 másodperc indulási időre van 
szükségük. Ez további vezérlő beépítésével oldható meg, amely 
lassú forgásba hozza a ventilátorokat, ha az ajtó bezáródik. 

Megjegyzés:n A ventilátorok éjszaka is lassan tovább forognak. 
Kapcsolja ki az olyan vezérlővel felszerelt 
berendezést, amelyet a rendszer akkor is használ a 
berendezés működtetéséhez, ha az nem kívánatos.

Rögzítse a kiegészítő vezérlőt a falhoz, egy szabványos 
bekötődobozhoz vagy a berendezés közelében lévő helyhez.

1. Helyezze a vezérlőt egy logikus helyre.

Megjegyzés:n Ügyeljen rá, hogy egyértelműen különbözzön a 
kiegészítő vezérlő a berendezés működtetéséhez 
használt vezérlőtől.
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2. Csatlakoztassa a vezérlőt a bekötési rajznak megfelelően. 
Ennek elvégzésekor kövesse a következő részekben 
ismertetett műveleteket: 2.7.2 A vezérlő felszerelése és 
csatlakoztatása és 2.7.3 A vezérlő csatlakoztatása a 
berendezéshez.

Vigyázat:c Távolítsa el az X60 sorkapocs 5. és 6. pozíciója 
közötti átkötést. 

Megjegyzés:n Még ne zárja le a vezérlőt.

2.8 A b-touch kezelőpanel beszerelése

az IndAC2 ipari légfüggönyhözszámos vezérlőegység áll 
rendelkezésre. Ez a fejezet a b-touch kezelőpanel telepítését 
ismerteti, amelyet az automatikus vezérléssel rendelkező 
(automatikus típusú) berendezéseken használnak.

2.8.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges 
megfontolások

Elhelyezkedés

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

Vigyázat:c Ha az IP54 védelmi osztály szükséges, a kezelőpanelt 
házban szállítjuk.
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Kábelezés

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

- A kezelőpanel és az (első) csatlakoztatott 
berendezés közötti vezérlőkábel nem lehet 
hosszabb, mint 50 m.

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

- A vezérlőkábeleket fektesse le egyenesen vagy 
tekerje fel egy kétszálas hengerbe, amelyhez hajtsa 
félbe őket a feltekerésük előtt. Ennek hatására a 
mágneses mezők megfelelő mértékig kioltják 
egymást.

Megjegyzés:n Csak  Biddle vezérlőkábelt használjon. A normál 
moduláris telefonkábel NEM megfelelő.

Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés

• Egyetlen kezelőpanelhez maximum 10 „Auto” berendezés 
csatlakoztatható. Az „Auto” berendezéshez 2 „Basic” 
berendezés.A berendezések tehát sorosan vannak 
egymáshoz kapcsolva.

• A vezérlőkábelek teljes hossza az első és az utolsó egység 
között nem lehet több, mint 100 m. Ha túl nagy a távolság, 
kiegészítő kezelőpanelt kell bekötni.

• Csak ugyanabba a terméksorozatba tartozó, ugyanolyan 
elemtípussal rendelkező és ugyanolyan kapacitású 
berendezések kombinálhatók egyetlen kezelőpanel 
segítségével.

• Konfigurálja bármelyik egyedüli berendezést főegységként. 
A berendezések összekötési sorrendje nem fontos.

• Csatlakoztassa a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemeket a 
főegységhez.

Megjegyzés:n A fő berendezés arról ismerhető fel, hogy a 
típustábláján szereplő típusjelzés tartalmazza az 
„Auto” kiterjesztést.

Megjegyzés:n NE távolítsa el a többi berendezésen a külső 
vezérlőelemek bemeneti átkötéseit.
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Kezelőpanel nélküli működés

A berendezés kezelőpanel nélkül működtethető. Ebben az 
esetben csak a telepítés befejezése után távolítsa el a 
kezelőpanelt.

2.8.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása

1. Fektesse le a vezérlőkábelt.

2. Csúsztassa ki a kezelőpanelt a fali tartóelemből.

3. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az X397 csatlakozóhoz, .

Vigyázat:c Gondoskodjon róla, hogy a fali tartóelem mögött a 
fal sima felületű legyen.

Vigyázat:c Helyezze a kezelőpanelt a mellékelt házba, ha az IP54 
védelmi osztály szükséges. A kábelvezető nyílásoknak 
az alján kell lennie.

4. Csavarozza a fali tartóelemet a bekötődobozhoz vagy a 
falhoz.

Vigyázat:c A kezelőpanelt csak akkor helyezze vissza a fali 
tartóelemre, miután a tápellátást bekapcsolta az 
összes összekapcsolt berendezéshez.
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2.8.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez

Figyelmeztetés:w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin 
dolgozik, ki legyen kapcsolva.

Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) 
modellek esetén

1. Vezesse be a vezérlőkábelt a berendezésbe (1).

- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a 
kábelt.

- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a 
kábelbilincsekkel.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába (2).

- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a 
megfelelő méretre.

- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés 
érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.

3. Kösse be a kábelt az X530 sorkapocsba (3) a bekötési 
rajznak megfelelően.

Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)

1. Vezesse be a vezérlőkábelt a berendezésbe (1).

- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a 
kábelt.

- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket 
(1), vagy kihúzhatja azokat a berendezés oldalából.

2. Vezesse át a kábelt a kábeltálcán 2 keresztül, ha a kábel a 
berendezés jobb oldalán át jön át.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

3. Kösse be a kábelt az X530 sorkapocsba (3) a bekötési 
rajznak megfelelően.
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Több berendezés soros kapcsolása egyetlen 
kezelőpanelhez

Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) 
modellek esetén:

1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt 
egységek elektronika házai között

- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (1).
- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a 

kábelbilincsekkel.

Figyelmeztetés:w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.

2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét 
egységnél.

- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a 
megfelelő méretre.

- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés 
érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.

1. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
2.

2. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő 
berendezésnél.

Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):

Megjegyzés:n Elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) 
modelleknél használjon Biddle vezérlőkábeleket.

1. Kösse be a kábelt az első berendezésnél az X535 
sorkapocsba (1).

2. A kábelt vezesse át a kábeltálcán 2 és a berendezés 
oldalán lévő nyíláson 3 keresztül a következő 
berendezéshez.

- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket, 
vagy kihúzhatja azokat a berendezés oldalából.

Figyelmeztetés:w A kábeltálca 2 segítségével lehet a kábeleket 
a 230 V aljzatoktól távol tartani.
hu-44



INDAC2 KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉS

hu
3. Kösse be a kábelt a második berendezésnél az X530 
sorkapocsba (4).

4. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő 
berendezésnél.

2.9 A külső kezelőszervek telepítése

2.9.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges 
megfontolások

A berendezés bemenetei: i1, i2, i3 (11, 22, 33)

Csak automata CHIPS vezérlésű modellek esetén

Az X520 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van 
a bemeneti jelhez. Az ajtókapcsolót (alapfelszereltség) ehhez 
lehet csatlakoztatni. További lehetőségek: időzítőkapcsoló, 
szobatermosztát vagy az épületfelügyeleti rendszertől érkező 
jel.

Vigyázat:c A bemenetek potenciálmentes érintkezőkre vannak 
tervezve, ezeket nem kell feltölteni.

Vigyázat:c Több berendezés bemenetét TILOS egymáshoz 
csatlakoztatni.

Megjegyzés:n A Switch all units off (Minden berendezés 
kikapcsolása) beállítás, és a 60. Function of inputs 
(60. A bemenetek funkciói) funkció NC (normál 
esetben zárva) értéke mellett az összes többi 
csatlakoztatott berendezésen átkötést kell alkalmazni 
a bemenetnél.

A berendezésen lévő o1, o2, o3 kimenetek

Csak automata CHIPS vezérlésű modellek esetén

Az X510 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van 
a kimeneti jelhez. Ezeket fel lehet használni pl. a központi fűtési  
vezérlésére, vagy az ÉGR állapotjelentéseinek továbbítására.

Vigyázat:c A kimenetek potenciálmentes érintkezők (relék). 
Maximális terhelésük 24 V / 1 A.
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Opciók és üzemeltetés

Az opciók és az üzemeltetés a bemenettől és a kimenettől, 
valamint a kezelőpanel beállításaitól függenek.

2.9.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 

Csak automata CHIPS vezérlésű modellek esetén

A CHIPS vezérlő helyes működéséhez szükség van külső 
hőmérsékletre. Ehhez különböző lehetőségek állnak 
rendelkezésre.

Megjegyzés:n A kívánt lehetőség kiválasztható a telepítési 
útmutatóból.

1. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő

2. Egy havi átlaghőmérsékleteket tartalmazó táblázat

Vigyázat:c Az automatikus vezérlés kültérihőmérséklet-
érzékelő nélkül kevésbé hatékony.

Megjegyzés:n A táblázat használata esetén egy szimbólum jelöli a 
kezelőpanel kültérihőmérséklet-érzékelőjének 
hiányát.

A kültérihőmérséklet-érzékelő elhelyezése

Szerelje fel a kültérihőmérséklet-érzékelőt a külső falra:

• legalább 1 méterre az ajtónyílás oldalától vagy legalább 2 
méterre az ajtónyílás felett;

• közvetlen napsugárzástól távol, és lehetőleg csapadéktól 
védett helyre.
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A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése

1. Szerelje fel a kültérihőmérséklet-érzékelőt a külső falra

2. A kültérihőmérséklet-érzékelőt (1) és a berendezést 
kösse össze egy kábellel (nem tartozék).

Megjegyzés:n Legalább 0,5 mm2 keresztmetszetű kábelt használjon.

Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel:

• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.

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

3. Csatlakoztassa az érzékelőt az elektronika házában lévő 
vezérlő áramköri kártya X540 csatlakozójához.

4. A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési 
útmutató. Ez végigkalauzolja Önt a legfontosabb 
beállításokon. A folyamat során a kültérihőmérséklet-
érzékelőt is telepíteni kell.

Ha a Telepítési útmutató nem indul be:

- Nyissa meg a telepítési útmutatót: 
menu > Maintenance > Installation 
(menü > Karbantartás > Telepítés).

2.9.3 A helyiségérzékelő (tartozék) telepítése

Automata CHIPS vezérlésű modellek esetén

Az automatikus CHIPS vezérlő működését a helyiség 
berendezés közelében érzékelt hőmérséklete határozza meg. 
Alapértelmezés szerint ezt a hőmérsékletet a berendezés 
légbeömlő rácsánál mérik.

Bizonyos esetekben a helyiség hőmérséklete nagymértékben 
eltér a légbeömlő rács közelében érzékelt hőmérséklettől. Ez 
például a következő helyzetekre vonatkozik:

• Huzatáramlás a föld felett;

• Ha a kezelőpanel 45. Additional frost protection (45. Fagy 
elleni extra védelem) funkciója aktív, a felmelegített víz 
mindig keresztülfolyik a berendezésen.

A Biddle helyiségérzékelő használatát javasolja az ilyen 
helyzetekben.
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1. Szerelje fel a helyiségérzékelőt a helyiségben olyan helyre, 
ahol először érezhető a hideg vagy huzatáramlás.

Vigyázat:c Ne helyezze az érzékelőt a berendezésből 
közvetlenül kiáramló levegő útjába.

2. Kösse össze a kábellel (nem tartozék) a helyiségérzékelőt 
1 és a berendezést.

Megjegyzés:n Legalább 0,5 mm2 keresztmetszetű kábelt használjon.

Megjegyzés:n Több berendezést magában foglaló összeállítás 
esetén csatlakoztassa a kábelt a fő berendezéshez, 
melynek a típustáblán szereplő típusjelzése 
tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.

Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel:

• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.

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

3. Vezesse be a kábelt a berendezésbe.

4. Kösse be a kábelt az X64 sorkapocsba a bekötési rajznak 
megfelelően.

2.9.4 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 

Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén

1. Szerelje fel az ajtókapcsoló.

2. Kösse be az ajtókapcsolót az X60 sorkapocsba a mellékelt 
bekötési rajznak megfelelően.
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Automata CHIPS vezérlésű modellek esetén

1. Szerelje fel az ajtókapcsoló.

2. Csatlakoztassa az ajtókapcsolót a berendezés vezérlő 
áramköri kártyájának i3 (33) (X520) bemenetéhez.

3. A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési 
útmutató. Ez végigkalauzolja Önt a legfontosabb 
beállításokon. A folyamat során az ajtókapcsoló is telepítve 
lesz.

Ha a Telepítési útmutató nem indul be:

- Nyissa meg a telepítési útmutatót: 
menu > Maintenance > Installation 
(menü > Karbantartás > Telepítés).

2.9.5 A riasztójel csatlakoztatása

Csak IndAC2 MX modellek esetén.

Az automatikus CHIPS vezérléssel rendelkező berendezések 
mindig fel vannak szerelve egy riasztójellel, amely üzenetet 
küld, ha meghibásodik az egyik ventilátor.

Az alapszintű vezérléssel rendelkező berendezések is 
felszerelhetők opcionálisan ilyen riasztójellel.

Vigyázat:c Az alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) 
berendezés érintkezőjének terhelése legfeljebb 250 
VAC és 2 A lehet.

Megjegyzés:n Az érintkezés csak akkor jön létre, ha a berendezés 
áramforráshoz csatlakozik, és nincsenek hibák.

Megjegyzés:n Az IndAC2 ST modellek semmilyen riasztójel 
lehetőséggel nem rendelkeznek.

A riasztójel csatlakoztatása a berendezéshez

Automatikus vezérlésű modellek esetén (automatikus 
típus)

A riasztójel fogadható kimeneti, ModBus vagy más 
épületfelügyeleti rendszeren keresztül. Hozza létre a szükséges 
csatlakozást.
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Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén 
(alap típus)

1. Helyezze a riasztókábelt (nem tartozék) a berendezés és a 
riasztójelet fogadó készülék közé.

Megjegyzés:n Ha a riasztójelet sorosan több másik berendezéshez 
is csatlakoztatni kell: Vezesse a kábelt a főegységként 
használni kívánt berendezéshez.

2. Csatlakoztassa a riasztókábelt ahhoz a készülékhez, 
amelyen a riasztójelet fogadni kell.

3. Csatlakoztassa a berendezés riasztókábelét az X15  
csatlakozó TK rögzítőihez.

Több berendezés egyetlen riasztójellel

Több berendezés egyidejű beállításánál a riasztójel sorosan 
csatlakozik a berendezésekhez.

Megjegyzés:n A csak alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) 
berendezéseket tartalmazó beállítás során az egyes 
berendezések önállóan csatlakoztathatók egy 
riasztójelhez.

1. Kösse össze a riasztókábellel a berendezéseket.

2. Csatlakoztassa a riasztókábelt az első olyan berendezés 
X15 csatlakozójához, amelyikhez már csatlakoztatva van a 
riasztójel (automatikus vagy alap típusú főegység):

- Távolítsa el a 2 átkötést.
- Csatlakoztassa a 3 kábelt.
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3. Csatlakoztassa a sorosan csatlakoztatni kívánt berendezés 
riasztókábelét az X15 1 csatlakozón lévő TK rögzítőihez.

4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden további, sorosan 
bekötendő berendezésnél.

Megjegyzés:n Az utolsó 2 berendezésnél hagyja az átkötőt a 
helyén.

2.9.6 A berendezés csatlakoztatása Modbus 
rendszerhez

Megjegyzés:n A Modbus (és esetleg a BACnet) csatlakoztatására 
éshasználatára vonatkozó részletes kézikönyv itt 
található: 

www.biddle.info.

Kommunikációs paraméterek

A Modbus rendszernek az alábbi kommunikációs 
paramétereket kell tartalmaznia:

A berendezés és a Modbus közötti átviteli időtartam 4,2 msec.

Vezetékek

A Modbus rendszerhez való csatlakozáshoz sodrott érpárú 
kábelt kell használni. A kábelnek egy harmadik eret is kell 
tartalmaznia a földelés (GND) számára. Normál esetben 
négypólusú, sodrott érpárú kábelt használnak; egy érpár az 

KOMMUNIKÁCIÓS PARAMÉTER ÉRTÉK

Bitsebesség 9600 
ADATOK 8
Paritás nincs
Stopbitek 1
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adatátvitelhez szükséges, a másik érpár egyik ere pedig a 
földeléshez.

Modbus A = -

Modbus B = +

GND = föld

Megjegyzés:n Ha nincs adatátvitel, ennek oka a vezetékek nem 
megfelelő csatlakoztatása lehet. Cserélje fel az A- és 
a B+ vezetéket.

A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez

1. Kösse össze kábellel a Modbus rendszert egységet és a 
berendezést.

Megjegyzés:n Több berendezést magában foglaló összeállítás 
esetén csatlakoztassa a kábelt a fő berendezéshez, 
melynek a típustáblán szereplő típusjelzése 
tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.

BACnet esetében: Kösse össze a kábellel az átjárót és a 
berendezést.

2. Csatlakoztassa a kábelt a berendezéshez a mellékelt 
bekötési rajznak megfelelően:

BACnet esetében: Használja az alábbi kapcsolási rajzot.

- Vezesse be a kábelt az elektronika házába.
- Kösse be a kábelt a berendezés vezérlő áramköri 

kártyájának X380 1 csatlakozójába.
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Megjegyzés:n Megbízhatóbb jel érdekében csatlakoztathat egy 120 
Ohmos ellenállást. Ecélból elhelyezhet egy átkötést a 
berendezés vezérlő áramköri kártyáján lévő X382 
csatlakozó 1 és B pozíciói között.

Megjegyzés:n A b-touch kezelőpanel többé nem szükséges a 
működéshez. A telepítési útmutató lépéseinek 
befejezése után eltávolítható. Azonban őrizze meg, 
mert a későbbiekben szüksége lehet rá a beállítások 
módosításához.

2.10 A berendezés felületi kialakítása

Egy vezérlő áramköri kártyával rendelkező 
berendezések esetén:

1. Helyezze vissza az elektronika házának fedelét, és rögzítse 
a csavarokat (1 ).

Elektromos fűtésű berendezések esetén:

2. Helyezze vissza a kábeltér fedőlemezét (1).

3. Helyezze vissza a helyükre a légbeömlő rácsokat (2).

4. Helyezze vissza a fedelet (3).
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Minden berendezés esetén:

5. Helyezze vissza a karbantartási paneleket (2).

2.11 Bekapcsolás és működési ellenőrzés

Az összes modellnél:

1. Ellenőrizze a következő csatlakozásokat:

- tápellátás;
- a kezelőpanel és a berendezés(ek) közötti 

vezérlőkábel(ek);
- Adott esetben:

külső vezérlőelemek.

Az összes modellnél:

1. Kapcsolja be a tápellátást.

2. A leválasztó kapcsolót állítsa 1. helyzetbe. (ha lehetséges, 
minden berendezésen)

b-control folyamatosan változó vezérlővel rendelkező 
modellek esetén

1. Ha úgy kívánja, módosítsa a vezérlő kimeneti feszültségét:

1. Távolítsa el a beállító gombot.
2. Távolítsa el a hatlapú csavaranyát.
3. Távolítsa el az elzáró kupakot.
4. Csatlakoztasson egy univerzális mérőműszert a 

kimeneti feszültség („Vout”) csatlakozáshoz.
5. Állítsa a kapcsolót a minimális feszültségértékre:
- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;
- Forgassa el jobbra kattanásig;
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- Óvatosan forgassa el balra, amíg nem érez ellenállást, 
de a kapcsoló még nem teljesen kattan.

- Egy csavarhúzóval állítsa be a feszültség minimális 
értékét.

Megjegyzés:n Állítsa be a minimális feszültség értékét legalább 2 V-
ra.

6. Teljesen fordítsa el jobbra a kapcsolót.
7. Egy csavarhúzóval állítsa be a feszültség maximális 

értékét.

Megjegyzés:n A feszültség beállított maximális értékének 
nagyobbnak kell lennie a beállított minimális 
értékétől.

8. Szerelje vissza az elzáró kupakot.
9. Rögzítse vissza a hatlapú csavaranyát.
10. Szerelje vissza a beállító gombot: Nyomja le erősen, és 

állítsa „0” helyzetbe.

2. A vezérlő segítségével kapcsolja be a berendezést.

Kiegészítő vezérlővel rendelkező modellek esetén

1. Állítsa be a kiegészítő vezérlő minimális feszültségét:

1. Nyissa meg a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás alapján.
2. Csatlakoztasson egy univerzális mérőműszert a 

kimeneti feszültség („Vout”) csatlakozáshoz.
3. Állítsa a kapcsolót a minimális feszültségértékre:
- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;
- Forgassa el jobbra kattanásig;
- Óvatosan forgassa el balra, amíg nem érez ellenállást, 

de a kapcsoló még nem teljesen kattan.
4. Állítsa be a minimális feszültség értékét 1,05 V-ra.
5. Csatlakoztassa a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás 

alapján.

2. A berendezés működtetéséhez használt vezérlő 
segítségével kapcsolja be a berendezést.

3. Ellenőrizze a kiegészítő vezérlő működését:

1. Nyissa ki az ajtót. Első alkalommal a berendezésnek kb. 
3 másodperc indulási időre van szüksége.

2. Zárja be az ajtót.
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3. Ellenőrizze, hogy a ventilátorok nagyon lassan tovább 
forognak-e.

4. Nyissa ki az ajtót. Ekkor a berendezésnek azonnal el 
kell indulnia.

b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén

1. Helyezze vissza a kezelőpanelt a fali tartóelemre.

A kezelőpanel csatlakoztatásakor a kezelőpanel megkeresi a 
csatlakoztatott berendezéseket, majd azonnal megjeleníti a 
csatlakoztatott berendezések számát.

Vigyázat:c Ha a megjelenített berendezések száma nem egyezik 
a ténylegesen csatlakoztatott berendezések számával, 
ellenőrizze a berendezések huzalozását és 
tápellátását, majd a következő menüpontban 
konfigurálja újra a rendszert: 
menu > Maintenance > Reset 
system (menü > Karbantartás > A rendszer 
visszaállítása alapállapotba).

Opcionálisan:
Rögzítse a kezelőpanelt az alján lévő csavarral.

Az első indítás alkalmával elindul a telepítési útmutató. A 
legfontosabb beállítások elvégzése érdekében végezze el az 
útmutató lépéseit.

Ha a telepítési útmutató nem jelenik meg, így indíthatja el: 
menu > Maintenance > Installation (menü > Karbantartás >
Telepítés).

Ha a kezelőpanel nem működik, vagy ha a kijelzőn 
hibaüzenet jelenik meg, hiba áll fenn: olvassa el a vonatkozó 
fejezetet.

Megjegyzés:n A b-touch kezelőpanel beállításai átmásolhatók egy 
másik b-touch kezelőpanelre. Lásd: 7.10 A beállítások 
másolása.

Megjegyzés:n A telepítés befejezése után a kezelőpanelt 
valószínűleg el lehet távolítani. A feltételeket lásd: 
2.8.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges 
megfontolások.
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Az összes modellnél:

1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását.

Vigyázat:c Ha a ventilátorok nincsenek egy síkban, előfordulhat, 
hogy a berendezés nem áll vagy függ teljesen 
vízszintben. Szükség esetén korrigálja ezt.

Vízfűtéses modelleknél (H típus):

1. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő megfelelően van bekötve.

2. Ügyeljen arra, hogy a központi fűtési rendszer legyen 
bekapcsolva.

3. Ha a b-touch kezelőpanel telepítve van: Ellenőrizze, hogy a 
kezelőpanelen engedélyezve van-e a fűtés.

4. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő 
felmelegszik-e. Ez némi időt vehet igénybe, és attól függ, 
hogy szükség van-e fűtésre.

5. Légtelenítse a hőcserélőt.

6. Állítsa be a berendezést a vízoldali részen:

Vigyázat:c Alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) modellek 
esetén: Ügyeljen rá, hogy a maximális kilépő 
hőmérséklet a ventilátor legalacsonyabb 
fordulatszámán se legyen túllépve. A maximális 
kilépő hőmérséklettel kapcsolatban lásd a következő 
fejezetet: 1.3.6 Felhasználási terület.

Vigyázat:c Vezérlő áramköri kártyával rendelkező (automatikus 
típusú) modellek és vezérlő áramköri kártya nélküli (alap 
típusú) modellek kombinálása esetén: Állítsa be az 
összes berendezést a vízoldali részen. Ügyeljen rá, 
hogy az összes berendezésnél ugyanaz legyen a 
kilépő hőmérséklet.

Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):

1. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen engedélyezve van-e a 
fűtés.

2. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő 
felmelegszik-e. Ez attól függ, hogy szükség van-e fűtésre.
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3.  .  Üzemeltetés a b-control 
vezérlővel

Számos vezérlőegység áll rendelkezésre a IndAC2 ipari 
légfüggönyhöz. Ez a fejezet a b-control folyamatosan változó 
vezérlővel való üzemeltetést ismerteti, amelyet az alapszintű 
vezérléssel rendelkező (alap típusú) berendezéseken 
használnak.

3.1 Bevezető

Ez a fejezet a berendezés működéséhez szükséges b-control 
folyamatosan változó vezérlő funkcióit ismerteti. A 
berendezésen található leválasztó kapcsoló csak karbantartási 
és szervizelési munkák során szükséges.

3.2 Be- és kikapcsolás

Ha a vezérlő 0 fokozatra van beállítva, a berendezés kikapcsol.

A berendezés bekapcsolásához fordítsa el a vezérlő gombját az 
óramutató járásával megegyező irányba. 

Megjegyzés:n A berendezés bekapcsol, és a „min” jelzésű minimális 
fokozaton indul el.

3.3 A fokozat szabályozása

A vezérlő segítségével a ventilátor fordulatszáma folyamatosan 
változó módon szabályozható.

A legoptimálisabb fordulatszám az a minimális fokozat, 
amelynél a légáram eléri a földet, és a föld felett nincs 
huzatáramlás. Ez naponta és a nap folyamán is változhat.
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4 .  . Üzemeltetés a b-touch 
kezelőpanellel

Számos vezérlőegység áll rendelkezésre a IndAC2 ipari 
légfüggönyhöz. Ez a fejezet a b-touch kezelőpanellel való 
üzemeltetést ismerteti, amelyet az automatikus vezérléssel 
rendelkező (automatikus típusú) berendezéseken használnak.

4.1 Bevezető

Ez a fejezet a berendezés beállításához szükséges b-touch 
kezelőpanel funkcióit ismerteti.

Megjegyzés:n A telepítés befejezése után a kezelőpanelt 
valószínűleg el lehet távolítani. A feltételeket lásd: 
2.8.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges 
megfontolások.

A beállítások könnyebb módosítása érdekében 
célszerű a kezelőpanelt a helyén hagyni.
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4.1.1 Kezelőpanel

A b-touch kezelőpanel egy érintőképernyővel (touch screen) 
van felszerelve, amellyel az összes funkció beállítható:

• A berendezés be- és kikapcsolása;

• A berendezés fokozatának beállítása;

• A fűtés be- és kikapcsolása;

• A beállítások megadásával a berendezés működésének 
igazítása az adott helyzethez.

4.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több 
berendezés

Ha a b-touch kezelőpanelhez több berendezés is csatlakoztatva 
van, a panelen minden berendezésnek azonosak a beállításai.

4.1.3 Beállítások

A beállítások elmentéséhez és az előző képernyőhöz való 
visszalépéshez érintse meg a elemet.

Ha az előző képernyőhöz kíván visszatérni, a változások 
elmentése nélkül, érintse meg a elemet.
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4.2 A kezdőképernyő

A berendezés és a helyiség hőmérsékletének beállításait a 
kezdőképernyőn lehet megadni.

• A szimbólum részeinek megérintésével választhatja ki a 
manuális vagy az automatikus szabályozást, illetve állíthatja 
be a berendezés fokozatát és a helyiség hőmérsékletét.

• A légáramlás szimbólumának megérintésével a berendezés 
üzemeltetéséről kaphat rövid tájékoztatást.

• A főmenü megnyitásához érintse meg a menu (menü) 
gombot.

4.2.1 Súgó funkció

Az üzemelés aktuális pontjával kapcsolatban bármikor további 
tájékoztatást kaphat a Súgó megérintésével.

4.2.2 A berendezés be- és kikapcsolása

A kezelőpanelen a berendezést manuálisan be- és 
kikapcsolhatja. 

• A on/off (be/ki) megérintésével lehet a berendezést be- és 
kikapcsolni.

A berendezés bekapcsolt állapotában a képernyő bizonyos idő 
után sötétebbé válik az energiatakarékosság érdekében. A 
képernyő megérintésére megjelenik a kép. Ezt a funkciót nem 
lehet letiltani.

A berendezés kikapcsolásakor a képernyő bizonyos idő után 
fekete lesz. Az újbóli aktiváláshoz érintse meg a képernyőt.

A berendezés más módokon is be- és kikapcsolható:

• Külső vezérlőkkel (lásd a 65. Control panel input (65. 
Kezelőpanel bemenete) és a 60. Function of inputs (60. A 
bemenetek funkciói) funkciót).

• A belső időmérőn keresztül, illetve a berendezésnek adott 
külső jellel.

Ezekben az esetekben a BE/KI gomb a Configuration > 21. 
User interface options > Display on/off button 
(Konfigurálás > 21. Felhasználói felület beállításai > A 
kijelző be-/kikapcsoló gombja) menüpont segítségével 
elrejthető.
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4.2.3 A CHIPS vezérlő

Alapértelmezés szerint a berendezés teljesen automatikus 
vezérléssel működik. A kiválasztott beállítástól függően a 
berendezés manuálisan is vezérelhető. Automatikus 
üzemmódban a berendezés CHIPS vezérléssel üzemel. Ez a 
vezérlés a berendezés fokozatát és hőmérsékletét a változó 
időjárási viszonyokhoz igazítja. Ez csökkenti az 
energiafogyasztást és növeli a kényelmet, minden körülmények 
között az optimális beállítások kiválasztásával. A CHIPS 
jelentése „Corrective Heat and Impulse Prediction System” 
(Korrekciós hő- és impulzus-előrejelzési rendszer). A 
berendezés működését a külső hőmérséklet és a légfüggöny 
közelében érzékelt belső hőmérséklet határozza meg.

4.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés

A berendezés automatikus és manuális üzemmódban képes 
működni. Ezeket a szimbólum legfelső részét megérintve 
választhatja ki. A berendezés bekapcsolt állapotában mindig 
automatikus üzemmódban van. Ha a berendezést csak 
manuális üzemmódban kívánja használni, az automatikus 
üzemmód kikapcsolásához válassza ki ezt: menu > Settings > 1. 
Select modes (menü > Beállítások > 1. Üzemmódok 
kiválasztása).

Manuális üzemmódban a berendezés rögzített 
ventilátorsebességgel működik, a következő funkcióban 
beállított értékeknek megfelelően: 26. Manual Door response 
(26. Manuális: Ajtóreakció).

A berendezés ajánlott beállítása

A lehető legnagyobb klíma-elválasztási hatás és alehető 
legkisebb energiafogyasztás mellett elérhető lehető legnagyobb 
kényelem érdekében a Biddle a teljesen automatikus CHIPS 
vezérlés használatát javasolja.

4.2.5 A fokozat szabályozása

Az automatikus fokozatvezérlés állítása

Automatikus üzemmódban a légáram fokozatát és 
hőmérsékletét automatikusan szabályozza a rendszer. Időjárási 
körülmények miatt, célszerű lehet az automatikus beállítási 
érték módosítása. Ha a padló mentén hideg huzatáramlás 
érezhető, magasabbra veheti az automatikus fokozatot.
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A fokozat manuális beállítása

Manuális beállítással kijelölheti a fokozat értékét. A minimális 
energiafogyasztás melletti maximális klímaelválasztás 
érdekében a Biddle a legalacsonyabb olyan fokozatot javasolja, 
amelynél nincs huzatáramlás. Előfordulhat, hogy ezt a beállítást 
a nap folyamán módosítani kell.

4.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete

A hőmérsékletet beállíthatja kényelmes szintre. Ez a 
légfüggönynél érvényes hőmérséklet. 

Megjegyzés:n Ha helyiségérzékelőt szereltek fel, ott kell mérni a 
hőmérsékletet.

A b-touch kezelőpanel kezdőképernyőjén végzett hőmérséklet-
beállítások csak a következő időszak kezdő időpontjáig 
érvényesek. Az alapértelmezett érték a következő 
menüpontban állítható be: menu > Settings > 5. Room 
temperature (menü > Beállítások > 5. Helyiség hőmérséklete).

4.2.7 Hiba

Az ä szimbólum hiba meglétét jelzi. Mellette megjelenik a 
hibaüzenet.

• Az üzenet megérintésével további tájékoztatást kap a 
hibáról, valamint az elvégzendő feladatokat is megtudhatja.

Figyelmeztetés:w Egyes hibák – figyelmen kívül hagyás esetén – 
meghibásodást és személyi sérülést 
okozhatnak. Ha az ä szimbólum látható, 
végezze el a kezelőpanelen megjelenő 
tennivalókat.

Megjegyzés:n Az ä szimbólum és a hibaüzenet egészen addig 
látható marad, amíg a hibát ki nem javítják.

Amennyiben valamelyik hiba megoldódott, az erre vonatkozó 
üzenet megjelenik. Az üzenet megérintésével megjelenik a 
Error history (Hibaelőzmények), és megtekintheti a hibákat, 
azok előfordulásának időpontjával együtt. A felsorolás 
megtekinthető a következő menü segítségével is: 
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menu > Maintenance > Error history 
(menu > Karbantartás > Hibaelőzmények).

Lásd még: 
5.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 84 oldalon

4.2.8 Piktogramok

A kültérihőmérséklet-érzékelő hiányát jelző szimbólum azt 
jelzi, hogy a külső hőmérséklet a havi átlagértékeken alapul. Ezt 
csak akkor kezelje hibaként, ha nem szándékosan van így 
beállítva.

A @ szimbólum azt jelzi, hogy az időmérő be van kapcsolva.

A ‘i’ szimbólum azt jelzi, hogy van éppen leolvasható tipp. A 
tipp elolvasásához érintse meg a szimbólumot.

4.3 Főmenü

A főmenü megnyitásához érintse meg a menu ( (menü) 
gombot. Itt állíthat be néhány gyakran előforduló funkciót, 
illetve az almenükben lévő beállításokkal igazíthatja a 
légfüggöny működését a konkrét helyzetekhez.

• A kezdőképernyőhöz a home (kezdőképernyő) 
megérintésével térhet vissza.

• A v és a x gombokkal görgethet végig a listán.

Ha a kezelőpanelt egy ideig nem használja, az automatikusan 
visszatér a kezdőképernyőre a változások elmentése nélkül.

Lock the screen - A képernyő zárolása A Lock the screen (A képernyő zárolása) funkcióval 
akadályozhatja meg a jogosulatlan hozzáférést. A képernyőn 
megjelenik a # szimbólum.

Feloldás

A feloldáshoz érintse meg a képernyőt 5 másodpercig.
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A fűtés be- és kikapcsolása A berendezés fűtése manuálisan be- és kikapcsolható.

A fűtés kikapcsolása letiltja a helyiség hőmérsékletének 
vezérlését és minden Heating on (Fűtés bekapcsolvakimeneti 
funkciót.

Ezt a funkciót a Konfiguráció menü 21. beállításával lehet 
letiltani.

• Válassza ki a Heating (Fűtés) elemet.

Amikor a fűtés ki van kapcsolva, a légáram kék színben jelenik 
meg.

A fűtést a vezérlővel is ki lehet kapcsolni:

• külső jellel a berendezés bemeneténél; lásd: 
menu > Configuration > 60. Function of inputs 
(menü > Konfigurálás > 60. A bemenetek funkciói), 
Heating off (Fűtés kikapcsolása) beállítás;

• amikor a külső hőmérséklet magasabb, mint a 41. Heating 
off temperature (41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet) 
funkció értéke.

Cleaning the display - A kijelző tisztítása Az érintőképernyő használata során ujjlenyomatok 
maradhatnak a képernyőn. A képernyőt nedves, puha kendővel 
lehet tisztítani.

A funkcióval letilthatja az érintőképernyő működését 20 
másodpercre, hogy megtisztíthassa.

Timer - Időmérő A b-touch kezelőpanel heti időmérővel rendelkezik. A hét 
minden napjára két-két indítási és leállítási időpontot állíthat 
be. A berendezés az indítási és leállítási időpont között lesz 
bekapcsolva. A második indítási és leállítási időpont opcionális. 
Amikor a képernyőn a BE/KI gomb látható, a berendezés 
manuálisan is be- vagy kikapcsolható. A soron következő be- 
ill. kikapcsolás pillanatától kezdve a berendezés újra az 
időmérő szerint működik. Az időmérő bekapcsolásakor a @ 
szimbólum jelenik meg a kezdőképernyőn.
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4.4 Preferenciák

Preferences - Preferenciák A Preferences (Preferenciák) menüvel végezheti el kezelőpanel 
használatához szükséges beállításokat.

Set language - Nyelv beállítása A kezelőpanel többféle nyelvet kínál fel. Válassza ki a kívánt 
nyelvet a felsorolásból.

Set date and time - Dátum és időpont 
beállítása

A dátum és az időpont megadása szükséges az időmérő 
funkcióhoz és a berendezés használati statisztikájának nyomon 
követéséhez.

Vigyázat:c A dátumra akkor is szükség van, ha a berendezéshez 
nincsen kültérihőmérséklet-érzékelő vagy 
érintkezésérzékelő csatlakoztatva.Ebben az esetben a 
CHIPS vezérlő a külső hőmérsékletet az év adott 
hónapja és az Ön országára jellemző éghajlati adatok 
alapján becsüli meg. Hibás dátum esetén a 
berendezés kevésbé optimálisan működik.

Az automatikus nyári időszámítási funkció az órát a vonatkozó 
európai szabályok szerint átállítja nyári, ill. téli időszámításra. 
Ha nem használja ezt a funkciót, manuálisan válthat át nyári 
időszámításra. Az óra ekkor egy órával előbbre áll.

Celsius/Fahrenheit Kiválaszthatja, hogy a hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit 
fokokban jelenjen-e meg.

Display brightness - A kijelző fényereje A kijelző fényerejét állítsa be tetszés szerint vagy az adott 
helyzetnek megfelelően.

Show tips - Tippek megjelenítése A kezelőpanelen a berendezés használatára vonatkozó tippeket 
lehet megjeleníteni. Az ilyen tippek megjelenítését lehet 
engedélyezni vagy letiltani.
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4.5 Settings - Beállítások

A Beállítások menüvel adhatja meg a berendezés napi 
használatához szükséges beállításokat.

1. Select modes - 1. Üzemmódok 
kiválasztása

A kezelőpanel automatikus és manuális üzemmódban képes 
működni. Az Üzemmódok kiválasztása funkcióval állíthatja be, 
hogy ezek közül melyik üzemmódot lehet majd kiválasztani a 
kezdőképernyőn.

5. Room temperature - 5. Helyiség 
hőmérséklete

Itt állítsa be a berendezés indításakor az alapértelmezés szerint 
a helyiség hőmérsékleteként használni kívánt hőmérsékletet.

A helyiség kívánt hőmérséklete ideiglenesen a kezdőképernyőn 
állítható be, a következő indítás pillanatáig.

6. Minimum air temperature - 6. 
Minimális léghőmérséklet

Állítsa be a helyiség hőmérséklete és a kilépő hőmérséklet 
közötti minimális különbséget.

A különbség növelhető is a nagyobb kényelem érdekében, a 
kisebb különbség viszont energiatakarékos.

8. Night temperature - 8. Éjszakai 
hőmérséklet

Az éjszakai hőmérséklet használatos, amikor a berendezés ki 
van kapcsolva. Amikor a helyiség hőmérséklete ezen beállított 
érték alá esik, a berendezés bekapcsol, hogy a helyiséget az 
éjszakai hőmérsékleten tartsa.

Megjegyzés:n Ez a funkció csak akkor működik, ha a fűtés be van 
kapcsolva.

Figyelmeztetés:w Legyen tisztában azzal, hogy a berendezés 
által keltett légáramlat egyes tárgyakat 
mozgásba hozhat. Ez éjszaka aktiválhatja a 
riasztási rendszert.

9. Calibration - 9. Kalibráció A helyiségérzékelő kedvezőtlen elhelyezkedése vagy a 
berendezés hőmérséklet-érzékelőjének használata okozhatja, 
hogy a kijelzett hőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől.

Ezzel a funkcióval lehet állítani a kijelzett hőmérsékletet.
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4.6 Configuration - Konfigurálás

A Configuration (Konfigurálás) menüvel állíthatja be, hogy a 
berendezés működése a helyiséghez és a rendszerhez 
igazodjon. Ez a menü rendszerint telepítési, karbantartási és 
javítási célokra használatos.

20. Access control - 20. Hozzáférés-
vezérlés

PIN-kód

A kezelőpanelhez vagy csak a menühöz való hozzáférést egy 
négyjegyű PIN-kóddal lehet védeni.

Az alapértelmezett PIN-kód: 0000.

Hozzáférési szint

A kezelőpanel három különböző hozzáférési szinttel védhető.

21. User interface options - 21. 
Felhasználói felület beállításai

Display on/off button - A kijelző be-/kikapcsoló gombja

A berendezés manuálisan be- és kikapcsolható. Ez elvégezhető 
még a belső időmérőn keresztül is, illetve a berendezésnek 
adott külső jellel. Ilyen esetben letiltható a manuális be- és 
kikapcsolás. A be/kikapcsoló gomb ekkor nem jelenik meg a 
kezdőképernyőn.

Temperature display - Hőmérséklet kijelzése

Alapértelmezés szerinti a helyiség hőmérséklete jelenik meg. 
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy egy másik hőmérséklet 
jelenjen meg, vagy pedig kikapcsolhatja a hőmérséklet 
megjelenítését.

Ha a hőmérséklet-kijelzés ki van kapcsolva, nincs hőmérséklet-
szabályozás.

Heating off option - Fűtés-kikapcsolási lehetőség

Ezzel a funkcióval lehet engedélyezni vagy megtiltani, hogy a 
felhasználó manuálisan be-, ill. kikapcsolhassa a fűtést.

Error display - Hiba kijelzése

Egyes hibaüzeneteket külső tényezők – pl. a központi fűtési 
rendszer – idéznek elő, és nem feltétlenül vannak hatással a 
légfüggöny működésére.

Ezzel a funkcióval lehet letiltani az ilyen üzeneteket. A 
biztonsági figyelmeztetések minden esetben megjelennek.
hu-68



INDAC2 KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉS A B-TOUCH KEZELŐPANELLEL

hu
25. Auto: Door response - 25. 
Automatikus: Ajtóreakció

Response to door - Ajtóreakció

A berendezés számos módon reagálhat az ajtó nyitására és 
csukására. Beállítható, hogy a reakció azonnali legyen vagy 
fokozatos.

Direct change (Azonnali változtatás): A berendezés azonnal 
reagál az ajtó nyitására és csukására, a ventilátor sebességének 
gyors változtatásával. Használja ezt a beállítást, ha az ajtót nem 
gyakran nyitják gyors egymásutánban.

Gradual change (Fokozatos változtatás): A sebesség, ahogy a 
berendezés reagál az ajtó nyitására és csukására a nyitási/
csukási aránytól függ. Ha az ajtó gyors egymásutánban 
többször is kinyílik, a berendezés fokozatosan alkalmazkodik, 
vagyis nem kell nulláról beindulnia újra meg újra, ezért nem 
szükséges a magas fokozatú ventilátorsebesség és az azzal járó 
zaj. Használja ezt a beállítást, ha az ajtót gyakran nyitják gyors 
egymásutánban, és nem szeretné, ha gyorsan váltakozna a 
ventilátor fokozata.

Fan speed - Ventilátor fordulatszám

Állítsa be, hogy mekkora legyen a ventilátor sebessége zárt 
ajtó esetén. Ez lesz a nyitott ajtó melletti minimum érték is.

Ha az érték nullára van állítva (ventilátorok kikapcsolva), vagy 
5-re, akkor a helyiség hőmérsékletének vezérlése miatt 
előfordulhat, hogy a ventilátorok működésbe lépnek zárt ajtók 
mellett is.

Room temperature controle - Helyiség 
hőmérsékletének szabályozása

Bezárt ajtónál a berendezés segít a helyiséget a megfelelő 
hőmérsékleten tartani. Ha a zárt ajtóhoz tartozó ventilátor-
beállítás 0 vagy 5, ez a funkció nem működik.

Ha mégis igényli a helyiség hőmérsékletének vezérlését, ezt a 
funkciót itt még lehet aktiválni.

Fan speed for room temperature control - Ventilátor 
fordulatszáma a helyiség hőmérsékletének 
szabályozásához

Állítsa be a ventilátor százalékos fordulatszámát, melyet a 
helyiség hőmérsékletének vezérlésére kell használni, ha ennek 
a beállítása a menüben történt 25. Auto: Door response (25. 
Automatikus: Ajtóreakció).

Amint a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket, a 
ventilátorok kikapcsolnak.
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Standby heating - Készenléti fűtés

A vezérlés beállítható úgy, hogy a meleg az ajtó nyitásakor 
rögtön rendelkezésre álljon. Ezzel a funkcióval állítható be a 
maximális fűtés százalékos értéke. A maximális fűtés egyebek 
mellett a külső hőmérséklet függvénye.

Állítsa be, hogy milyen mértékű legyen a fűtés az ajtó 
kinyitásakor:

• Ha azonnal fűteni kell, állítson be nagy százalékot.

• Ha az energiatakarékosság fontos, állítson be kis százalékot.

Megjegyzés:n A helyiség hőmérséklet-szabályozása érintheti ezt az 
elérhető hőmennyiséget.

26. Manual Door response -26. Manuális: 
Ajtóreakció

Állítsa be azt a módot, amelyben a berendezésnek manuális 
üzemmódban kell reagálnia az ajtó nyitására és csukására:

• Közvetlen reakció.

• Nincs reakció. (A berendezés mindig a ventilátor beállítása 
alapján működik)

31. Maximum strength - 31. Maximális 
fokozat

A zajszint csökkentésére a ventilátor maximális fordulatszáma 
korlátozható. Ennek a funkciónak csak automatikus 
üzemmódban van hatása.

Ennek a funkciónak a használat csökkentheti a 
kényelemérzetet.

32. Deceleration time - 32. Lassítási idő Beállíthat a ventilátor számára egy utóműködési időt. Itt az az 
idő állítható be, ameddig a ventilátor maximális 
fordulatszámról állóra lassul.

33. Boost function - 33. Turbó funkció Ha nagy különbség van a helyiség kívánt és a tényleges 
hőmérséklete között, a ventilátor fordulatszámát növelni lehet, 
hogy a kívánt hőmérsékletet hamarabb el lehessen érni.

Állítsa be azt a hőmérséklet-különbséget, aminél a turbó 
funkciónak be kell kapcsolnia, és mennyi legyen megnövelve a 
ventilátor fordulatszáma.

Akkor használja ezt a funkciót, ha az egységet a helyiség 
felmelegítésére is használja.
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Ha a 61. Function of outputs (61. A kimenetek funkciói) 
beállított értéke Risk of freezing (Fagyásveszély), az adott 
kimeneten az érintkező akkor is zár, amikor a tényleges 
különbség nagyobb, mint ez az érték.

41/42/43 Üzemeltetés magasabb külső 
hőmérsékleten

A külső hőmérséklet emelkedésével a klímaszétválasztás és a 
fűtés szükségessége változik. A 41., 42. és 43. funkciókban 
megadhatja, hogy fűtés és a ventilátorok milyen külső 
hőmérsékletre reagáljanak erre.

41. Heating off temperature - 41. Fűtés-kikapcsolási 
hőmérséklet

Ha a külső hőmérséklet a beállítás értéke fölé emelkedik, a 
légfüggöny fűtése kikapcsol.

A magasabb érték nagyobb kényelmet kínál, az alacsonyabb 
érték energiatakarékosabb.

42. Fan off temperature - 42. Ventilátorok kikapcsolási 
hőmérséklete

Amikor a külső hőmérséklet emelkedik, a klíma szétválasztásra 
kevesebb szükség van. Az energiatakarékosság érdekében a 
ventilátorok adott külső hőmérséklet esetén kikapcsolhatók.

Ezt az értéket 50 °C-ra állítva a ventilátorok folyamatosan 
működni fognak.

HELYZET SZÜKSÉGES FUNKCIÓ ÜZEMELTETÉS

Kinn hidegebb 
van, mint benn.

Fűtött, klímaszét-
választás 

Normál működés Fűtés: bekapcsolva
Ventilátorok: bekapcsolva

Kinn és benn 
nagyjából egy-
forma meleg van.

Környezeti, klíma-
szétválasztás 

41. Heating off temperature
(41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet)

Fűtés: kikapcsolva
Ventilátorok: bekapcsolva

Nincs klímaszét-
választás

42. Fan off temperature
(42. Ventilátorok kikapcsolási hőmér-
séklete)

Fűtés: kikapcsolva
Ventilátorok: kikapcsolva

Kinn sokkal mele-
gebb lett, mint 
benn.

Környezeti, klíma-
szétválasztás 

43. Ambient operation temperature
(43. Fűtetlen használati hőmérséklet)

Fűtés: kikapcsolva
Ventilátorok: bekapcsolva
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43. Ambient operation temperature - 43. Fűtetlen 
használati hőmérséklet

Amikor a külső hőmérséklet magasabbra nő a helyiség kívánt 
hőmérsékleténél, szükség van a klímák szétválasztására fűtés 
nélkül. Állítsa be a külső hőmérsékletet arra az értékre, 
amelynél a berendezésnek fűtés nélküli üzemmódban kell 
működnie ahhoz, hogy kint tartsa a hőt.

Ezt az értéket 50 °C-ra állítva a hőmérséklet-szabályozás 
folyamatosan működni fog.

44. Outdoor temperature - 44. Külső 
hőmérséklet

A CHIPS automatikus vezérlésnek szüksége van a külső 
hőmérsékletre az optimális beállítás kiszámításához. Ha 
nincsenek hőmérséklet-érzékelőtől származó adatok, a külső 
hőmérsékletet a rendszer az ország, az év és a hónap alapján 
becsli meg. Ehhez éghajlati adatokat használ fel a rendszer.

A funkció csak akkor használható, ha megfelelően be lett állítva 
a dátum és az idő. Az ország kiválasztása után tetszés szerint 
módosíthatja a havi hőmérsékletet. Mivel ez csak becslés, 
előfordulhat, hogy a készülék nem működik optimálisan.

Megjegyzés:n Az automatikus vezérlés kültérihőmérséklet-
érzékelő nélkül kevésbé hatékony. 

45. Additional frost protection - 45. Fagy 
elleni extra védelem

Csak vízfűtéses modelleknél

A berendezés kikapcsolt állapotában a vízszelep alapértelmezés 
szerint zárt helyzetben van.

A készülék alapból fagyvédelemmel is rendelkezik. A készülék 
fagykár elleni kiegészítő védelme érdekében a vízszelep adott 
hőmérsékleten részben nyitott helyzetben is hagyható.

Válassza ki a Valve position (Szelep állása) funkciót, majd állítsa 
be a szelep nyitottságának százalékos értékét, hogy a 
hőcserélőből a berendezés felé mindig fennálljon az áramlás.

Állítsa be azt a maximális külső hőmérsékletet, aminél a 
kiegészítő fagyvédelemnek be kell kapcsolnia. Ha a 
hőmérséklet meghaladja ezt az értéket, a kiegészítő 
fagyvédelem újra kikapcsol.

46. Maximum outlet temperature - 46. 
Maximális kilépő hőmérséklet

A vezérlő maximum 50 °C-ra korlátozza a kilépő 
hőmérsékletet. Ha lehetséges, az energiatakarékosság 
érdekében állítson be ennél alacsonyabb értéket.
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47. Room overheat protection - 47. 
Túlmelegedés elleni védelem

Ha a helyiség tényleges hőmérséklete az előre beállított 
értéknél magasabbra emelkedik, a helyiség túlzott 
felmelegedése érdekében a fűtés kikapcsolható. 

Állítsa be azt a hőmérsékletet, ami fölött a fűtésnek ki kell 
kapcsolnia.

Megjegyzés:n A funkció csak akkor használható, ha a készülék 
automatikusra van állítva.

Megjegyzés:n Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a 6. Minimum air 
temperature (6. Minimális léghőmérséklet) funkciót a 
rendszer figyelmen kívül hagyja.

50. Installation height - 50. Szerelési 
magasság

Az automatikus vezérlés leghatékonyabb kihasználása és az 
energiatakarékosság érdekében fontos az egység szerelési 
magasságát helyesen megállapítani.

A szerelési magasság a padló és az egység alja közötti távolság .

60. Function of inputs - 60. A bemenetek 
funkciói

A berendezésnek három bemenete van (X520 sorkapocs), 
amelyeket úgy lehet felhasználni, hogy a funkciót valamely 
külső tartozék, pl. ajtókapcsoló, termosztát vagy 
épületfelügyeleti rendszertől érkező jel szabályozza.

Alapértelmezés szerint a 3. bemenet az ajtókapcsoló 
csatlakoztatására van.

Az 1. és 2. bemenetek értékei

ÉRTÉK OPCIÓ LEÍRÁS

0 Nincs funkciója A bemenetnek nincs funkciója.
1 Berendezés lokális kikapcsolása – NO A berendezés az érintkező záródásakor kikapcsol. (Ez csak 

azokra a berendezésekre vonatkozik, amelyekre a bemenet 
jel közvetlenül (lokálisan) csatlakozik.)

6 Fűtés kikapcsolása 
Nincsen lefordítva:
Heating off

A fűtés az érintkező záródásakor kikapcsol.

9 Kioldás – NO A felhasználó az érintkező zárt állapotában be- és kikapcsol-
hatja a berendezést.

10 Szennyezett szűrő – NO Az érintkező zárt állapotában megjelenik egy „szennyezett 
szűrő” figyelmeztetés.
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-73



ÜZEMELTETÉS A B-TOUCH KEZELŐPANELLEL IPARI LÉGFÜGGÖNY

hu

A 3. bemenet funkciója a b-touch kezelőpanel többi 
funkciójának segítségével állítható be. Ezen kívül a (60.3) 
paraméter funkciója a beállítási fájlon vagy a Modbus 
rendszeren keresztül vezérelhető.

A 3. bemenet értékei

21 Minden berendezés bekapcsolása
Nincsen lefordítva:
Switch all units on

Az érintkező záródásakor minden berendezés bekapcsol.

51 Berendezés lokális kikapcsolása – NC Az egység az érintkező nyitásakor kikapcsol. (Ez csak azokra 
a berendezésekre vonatkozik, amelyekre a bemenet jel köz-
vetlenül (lokálisan) csatlakozik.)

56 Fűtés bekapcsolva 
Nincsen lefordítva:
Heating on
(szoftververziótól függ)

A fűtés az érintkező záródásakor bekapcsol.

59 Kioldás – NC A felhasználó az érintkező nyitott állapotában be- és kikap-
csolhatja a berendezést.

60 Szennyezett szűrő – NC Az érintkező nyitott állapotában megjelenik egy „szennyezett 
szűrő” figyelmeztetés.

71 Minden berendezés kikapcsolása
Nincsen lefordítva:
Switch all units off

Az érintkező nyitásakor minden berendezés bekapcsol.

ÉRTÉK OPCIÓ LEÍRÁS

ÉRTÉK OPCIÓ LEÍRÁS

13 Ajtókapcsoló – NO 
Nincsen lefordítva:
Doorswitch - NO

Ha az ajtó kinyílik, az érintkező bezárul.

21 Minden berendezés bekapcsolása
Nincsen lefordítva:
Switch all units on

Az érintkező záródásakor minden berendezés bekapcsol.

63 Ajtókapcsoló – NC 
Nincsen lefordítva:
Doorswitch - NC

Ha az ajtó kinyílik, az érintkező kinyílik.

71 Minden berendezés kikapcsolása
Nincsen lefordítva:
Switch all units off

Az érintkező nyitásakor minden berendezés bekapcsol.
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Release delay input 1 - 1. bemenet kioldási 
késleltetése

Az 1. bemenet használata esetén beállítható, hogy a bejövő jel 
hatása a jeladás után tovább is tartson (ez a „kioldási 
késleltetés”). Ezt a beállítást együtt lehet használni például egy 
ajtókapcsolóval, hogy a berendezés az ajtó becsukása után egy 
darabig még működésben legyen.

61. Function of outputs - 61. A kimenetek 
funkciói

A berendezés három kimenetijel-csatlakozóval rendelkezik 
(X510 sorkapocs). Ezeket fel lehet használni pl. a központi 
fűtési vagy  rendszer vezérlésére vagy állapotjelentés 
továbbítására az épületfelügyeleti rendszernek (BMS).

Alapértelmezés szerint a 3. kimenet hibaüzenetekhez 
használatos.

A kimenetek egymástól függetlenül működnek.

Egyetlen kezelőpanelről több berendezés is 
működtethető.

A jelzések hatása mindig globális: a kezelőpanelhez 
csatlakoztatott összes berendezésnél azonos.

Értékek

ÉRTÉK OPCIÓ LEÍRÁS

1 Hiba – NO Az érintkező hiba esetén zár.
2 Szennyezett szűrő – NO Az érintkező akkor zár, amikor a szűrő maximális élettar-

tama lejárt.
3 Fűtéshiány Az érintkező akkor zár, ha a berendezés nem képes elérni a 

kívánt léghőmérsékletet.
4 Hiba vagy szennyezett szűrő – NO

(ha van szűrő)
Az érintkező akkor zár, ha hiba történik, vagy amikor a szűrő 
maximális élettartama lejárt.

8 Berendezés bekapcsolva Az érintkező akkor zár, amikor a berendezés bekapcsolt.
10 Helyi hiba – NO Az érintkező a kérdéses egységnél keletkezett hiba esetén 

zár.
11 Ventilátor aktív – NO Az érintkező akkor zár, amikor a ventilátorok működnek.
13 Fűtés bekapcsolva 

Nincsen lefordítva: Heating on
Az érintkező akkor zár, amikor az egység fűtést igényel. Ezzel 
lehet a berendezésen keresztül be- vagy kikapcsolni a fűtési 
rendszert.

15 Fagyásveszély 
Nincsen lefordítva: Risk of freezing

Az érintkező zár, amikor a berendezésen belüli hőmérséklet 
7 °C alá esik.
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71. Indoor sensor - 71. Beltéri 
hőmérséklet-érzékelő

Válassza ki azt az érzékelőt, amelyet a rendszernek a beltéri 
hőmérséklethez kell használnia:

• Válassza ki a berendezés érzékelőjét, ha nincs telepítve 
helyiségérzékelő.

• Válassza ki a helyiségérzékelőt, ha az telepítésre került.

• Válassza ki a berendezés érzékelője és a helyiség érzékelője 
által mért hőmérsékletek átlagát.

17 Turbó funkció használata Az érintkező bezárul, amikor a kívánt hőmérséklet és a he-
lyiség hőmérséklete közötti különbség nagyobb, mint a 33. 
Boost function(33. Turbó funkció) számára beállított érték.

31 1. bemenet másolása A kimenet az 1. bemenetet másolja
32 2. bemenet másolása A kimenet a 2. bemenetet másolja
33 3. bemenet másolása A kimenet a 3. bemenetet másolja
40 Túlmelegedés elleni védelem Az érzékelő a hőkapcsoló aktiválásakor azonnal kinyílik (csak 

a 3. kimenetnél, csak elektromos fűtéssel rendelkező model-
leknél)

41 Ventilátorhiba – NC Az érzékelő a ventilátor meghibásodásakor kinyílik. (csak a3. 
kimenetnél, csak L és XL típusoknál)

51 Hiba – NC Az érintkező hiba esetén nyit.
52 Szennyezett szűrő – NC Az érintkező akkor nyit, amikor a szűrő maximális élettar-

tama lejárt.
60 Helyi hiba – NC Az érintkező a kérdéses egységnél keletkezett hiba esetén 

nyit.
61 Ventilátor aktív – NC Az érintkező akkor nyit, amikor a ventilátorok működnek.

ÉRTÉK OPCIÓ LEÍRÁS
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4.7 Maintenance - Karbantartás

A Maintenance (Karbantartás) menü a berendezés használatára 
vonatkozó információkat tartalmaz, valamint a hibák 
elhárítására szolgáló funkciókat kínál.

Status - Állapot Az állapotjelző képernyő általános tájékoztatást nyújt a 
telepítésről és üzemeltetéséről, továbbá konkrét információkat 
nyújt a csatlakoztatott csoportokról és berendezésekről.

Current errors - Aktuális hibák Az aktuális hibákat sorolja fel. Itt lehet törölni is a 
hibaüzeneteket.

Error history - Hibaelőzmények A felmerült hibákat sorolja fel.

Capacity test - Kapacitásteszt A funkció segítségével tesztelheti a berendezés és a fűtési 
rendszer kapacitását.

A berendezés 120 percig fog működni a legnagyobb ventilátor-
fordulatszám és a legnagyobb fűtési kapacitás mellett. 
Ellenőrizheti a kilépő hőmérsékletet és a fűtési kapacitást a 
berendezés hosszának egy méteres hosszára vonatkoztatva. A 
kilépő hőmérséklet 50 °C értékre van korlátozva.

Vízfűtéses berendezések esetén:
ha a fűtési kapacitás túl alacsony, ellenőrizze a beömlő víz és a 
visszatérő víz hőmérsékletét, illetve a vízáramlást.

Valve check - Szelep ellenőrzése Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a vízszelep működését:

1. Állítsa be a szelep nyitottságának százalékos értékét 0%-ra;

2. Nyomja meg az Indítás gombot. A ventilátorok a 
legnagyobb sebességgel fognak forogni;

3. Ellenőrizze, hogy a kibocsátott levegő hideg-e;

Megjegyzés:n Bizonyos időt vehet igénybe, amíg a szelep eléri a 
beállított százalékos nyitottsági értéket.

4. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést 50% és 100% nyitottságra 
is. A művelet során ellenőrizze, hogy a kibocsátott levegő 
felmelegszik-e az egyes lépések során.
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Check door switch - Az ajtókapcsoló 
ellenőrzése

Ezzel a funkcióval a berendezéshez csatlakoztatott 
ajtókapcsoló működését ellenőrizheti. Ennek érdekében ki kell 
nyitnia, majd be kell csuknia az ajtót, hogy a kezelőpanel 
észlelje a kapcsolót.

Installation - Telepítés Ez a telepítési útmutató végigkalauzolja Önt a leggyakrabban 
alkalmazott beállításokon.

A telepítési útmutató a berendezés első indításakor vagy a 
gyári konfiguráció visszaállítása után automatikusan elindul.

Unit code - Berendezés kódja Ezzel lehet megadni a berendezés kódját, miután a 
berendezésben kicserélte a vezérlő áramköri kártyát.

Default settings - Alapbeállítások A Beállítás menü gyári alapbeállításainak visszaállítása. A 
Konfigurálás menüben megadott beállítások megmaradnak.

Factory configuration - Gyári konfiguráció A gyári alapkonfigurációt állítja helyre. Ekkor minden beállítás 
elveszik.

Megjegyzés:n A Telepítési útmutató újraindul.

Reset system - A rendszer visszaállítása 
alapállapotba

A kezelőpanel újra megkeresi a csatlakozást az összekapcsolt 
berendezésekkel. Ezt a funkciót a hibák elhárítása során, illetve 
a berendezések csatlakoztatása vagy leválasztása során 
használja.
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4.8 USB

A kezelőpanel egy USB-porttal rendelkezik, amelyhez csak 
pendrive-ot lehet csatlakoztatni. Ez az alábbiakra használható:

• szoftver frissítése

• beállítások importálása és exportálása

• használati adatok exportálása

Ez menü automatikusan aktiválódik pendrive 
csatlakoztatásakor. A menü ismét bezárul a pendrive 
kivételekor.

Vigyázat:c Frissítés, illetve adatok importálása és exportálása 
során ne vegye ki a pendrive-ot. Ez eltarthat néhány 
percig.

Figyelmeztetés:w Más elektronikus készülékek USB porthoz 
való csatlakoztatása súlyosan károsíthatja a 
kezelőpanelt vagy más elektronikus 
alkotóelemeket.

Software update - Szoftverfrissítés A Biddle folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és 
javasolja, hogy végezze el a kezelőpanel verziófrissítését, 
amikor az rendelkezésre áll. A www.biddle.info/software 
webhelyen ellenőrizze a rendelkezésre állást.

• A szoftver telepített verzióját a Maintenance > Status 
(Karbantartás > Állapot) menüpontból lehet megtekinteni.

• A szoftver legfrissebb verzióját a Biddle webhelyéről 
töltheti le.

Lásd még: 7.11 Szoftver frissítése

Upload logo - Logó feltöltése Megoldható, hogy a kijelző háttérképeként saját logója vagy 
képe szerepeljen.

A kép követelményei:

• Windows bittérkép;

• Fájlnév: logo.bmp;

• Méretek: maximum 240 x 320 képpont;

• Színmélység: 8 bites szürkeárnyalatos vagy 24 bites színes 
kép.

Megjegyzés:n Ha saját logóját tölti fel, a szokásos Biddle-logó 
helyett az jelenik meg.
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Export/import settings - Importálási/
exportálási beállítások

A beállítások kezelőpanelek közötti átmásolásához.

Lásd még: 7.10 A beállítások másolása

Export system info - Rendszerinformációk 
exportálása

Exportálja a „system_info” fájlt, melyben áttekinthetők a 
csatlakoztató vezérlő áramköri kártyák és kezelőpanelek, a 
hozzájuk tartozó szoftververziókkal.

Export log ... - Napló exportálása... A Napló exportálása funkció a berendezés működésére 
vonatkozó adatokat ír ki a pendrive-ra. Ezeket a fájlokat aztán 
számítógépen lehet elemezni.

A fájlok a következő adatokat tartalmazzák:

• log_func: A berendezés működésére vonatkozó adatok.

• log_error: Hibajelentés előzményei.

• log_user: Felhasználói beállítások előzményei.

• log_stat: nincs használatban.

• system_info: A csatlakoztatott vezérlő áramköri kártyák és 
kezelőpanelek áttekintése.

Megjegyzés:n Ez exportálás eltarthat néhány percig. Ismételje meg, 
ha nem érte el a 100%-ot.
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5 .  . Hiba

Veszély:d A berendezés belsejében bármilyen munkát 
csak az erről képzést kapott szakszemélyzet 
végezhet.

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

5.1 Egyszerű problémák megoldása

Ha hibára gyanakszik, először próbálja meg elhárítani a hibát az 
alábbi táblázat segítségével. Ezek a műveletek nem igényelnek 
szakértelmet.

Ha így nem sikerült megoldani a problémát, akkor 
meghibásodás történhetett; ilyen esetben értesítse a telepítést 
végző vállalatot vagy személyt.

Bizonyos problémák a rendszer egyszeri újraindításával 
egyszerűen megoldhatók. (lásd: 5.2.3 A kezelőpanelen 
megjelenő hibaüzenetek A rendszer visszaállítása alapállapotba)

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ

A berendezés nem működik. A berendezés nem lett bekapcsolva A berendezés bekapcsolása
A berendezés nem kap áramot. Ellenőrizze a hálózati tápellátást:

• leválasztó kapcsoló,
A berendezést külső vezérlőelem 
kikapcsolta. 

Ellenőrizze a külső vezérlőeleme-
ket, ha vannak:
• ajtókapcsoló: nyitva van az ajtó?

A berendezést a hőkapcsoló kikap-
csolta.

1. Kapcsolja ki a berendezést a 
kezelőpanelről.

2. Hagyja lehűlni a berendezést.
3. Kapcsolja be a berendezést és 

ellenőrizze, hogy újra működik-
e.

Értesítse a Biddle-t, ha ez a hiba is-
mételten előfordul.
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A berendezés ki lett kapcsolva, de 
továbbra is működik.

Csak az elektromos fűtésű modellek-
nél: a berendezés automatikusan le-
hűti magát.

Ez nem jelent meghibásodást. A be-
rendezés általában 10 perc múlva 
automatikusan leáll.

A berendezés ki lett kapcsolva, de a 
ventilátorok lassan továbbra is fo-
rognak.

Egy további csatlakoztatott vezérlő 
ad áramot a ventilátoroknak, hogy 
azonnal beindulhassanak, amikor ki-
nyílik az ajtó.

Ez nem jelent meghibásodást.

A berendezés be lett kapcsolva, de 
nem jön belőle levegő.

A ventilátorok kikapcsolhatnak, ha a 
belső és a külső hőmérséklet kö-
zötti különbség alacsony.

Ez nem jelent meghibásodást.
b-touch rendszerrel rendel-
kező egységek esetén:
Ha ez problémának minősül, a 42. 
Fan off temperature (42. Ventiláto-
rok kikapcsolási hőmérséklete) 
funkció értékét beállíthatja nullára.

A berendezésből nem jön elegendő 
levegő.
(Huzat van)

A bemeneti és/vagy a kilépési sze-
relvény eltömődött.

Távolítsa el az akadályt a bemeneti 
és a kilépési szerelvénynél.

A berendezés alacsony fokozatra 
van kapcsolva.

Kapcsolja a berendezést magasabb 
fokozatra.

Csak szűrővel rendelkező modellek 
esetén: A szűrő elszennyeződött.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szű-
rőt.

Csak fűtéssel rendelkező modelleknél: 
A hőcserélő elszennyeződhetett.

Tisztítsa meg a hőcserélőt.

A berendezés egyáltalán nem vagy 
nem kielégítően fűt. 

A berendezés alacsony fokozatra 
van kapcsolva.

Kapcsolja a berendezést magasabb 
fokozatra.

Csak vízfűtéses modellek esetén: A 
központi fűtési rendszer működése 
nem megfelelő. 

Ellenőrizze a központi fűtési rend-
szert.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
• Ellenőrizze a működést.
• Ellenőrizze a kapacitást.

Automatikus szabályozással és b-touch kezelőpanellel rendelkező egységnél:
A kezelőpanelt kijelzője sötét. A vezérlőegység nem kap áramot. Ellenőrizze a hálózati tápellátást:

• dugasz a konnektorban,
• leválasztó kapcsoló,

A kijelző működik, de nem reagál az 
érintésre.

Ha a# jelzés látható a kijelzőn: A ki-
jelző zárolva van.

A feloldáshoz érintse meg a képer-
nyőt 5 másodpercig.

A kijelző villódzik A tápellátás túl alacsony, vagy inga-
dozik

Csökkentse a kijelző fényerejét 
olyan szintre, ahol a villódzás már 
nem fordul elő:
menu > Preferences > Display 
brightness 
(menü > Preferenciák > A kijelző 
fényereje).

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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A berendezés hideg levegőt fúj (hi-
baüzenet nélkül).

A kilépő hőmérséklet a belső és 
külső hőmérséklettől függ

Ez nem jelent meghibásodást.
Ha ez problémának minősül, a 6. 
Minimum air temperature (6. Mini-
mális léghőmérséklet) funkció ér-
téke növelhető.

A berendezés hideg levegőt fúj, a ki-
jelzőn a légáramlás jele kék színű.

A fűtés manuálisan ki lett kapcsolva. Kapcsolja be a fűtést: 
menu > Heating (menü > Fűtés).

A fűtés kikapcsolt, mert a külső hő-
mérséklet túl magas.

Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez 
problémának minősül, a 41. Heating 
off temperature (41. Fűtés-kikap-
csolási hőmérséklet) funkció ér-
téke növelhető.

A helyiség hőmérséklete megfelel a 
beállított belső hőmérsékletnek. A 
berendezés fűtés nélküli szellőzte-
tést végez.

Ez nem jelent meghibásodást.

A fűtés kikapcsolt a berendezés be-
menetéhez érkező jel miatt.

Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez 
problémának minősül, a bemenet 
funkcióját itt módosíthatja: 60. 
Function of inputs (60. A bemene-
tek funkciói).

A fűtés kikapcsolt (a kijelzőn a lég-
áramlás jele kék színű), ennek elle-
nére a berendezésből meleg levegő 
áramlik.

A fűtést a kiegészítő fagyvédelem 
bekapcsolta.

Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez 
problémának minősül, a 45. Additi-
onal frost protection (45. Fagy el-
leni extra védelem) funkció kikap-
csolható.

A berendezés a vártánál nehezeb-
ben bocsát ki levegőt

Ha nagy különbség van a beállított 
hőmérséklet és a tényleges hőmér-
séklet között, a berendezés esetleg 
magasabb értéken működik, hogy a 
helyiség hamarabb elérje a beállított 
hőmérsékletet.

Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez 
problémának minősül, kikapcsol-
hatja az 33. Boost function (33. 
Turbó funkció) funkciót, beállít-
hatja más hőmérséklet-különbségre, 
vagy a ventilátor-fordulatszám növe-
lésének más értéket adhat meg.

Az ajtó csukva van, de a ventiláto-
rok tovább forognak.

Ezt okozhatja a csukott ajtó helyzet 
valamelyik beállítása is.

Ellenőrizze a 25. Auto: Door res-
ponse (25. Automatikus: Ajtóreak-
ció) funkció beállításait.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
Kézikönyv verzió 6,0 (20-03-2017) hu-83



HIBA IPARI LÉGFÜGGÖNY

hu
5.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek

5.2.1 A hibák megtekintése

Aktuális hibák

Az aktuális hibák a kezdőképernyőn jelennek meg. 
Amennyiben valamelyik hiba megoldódott, az erre vonatkozó 
üzenet megjelenik.

Valamely hibaüzenet megérintésével a képernyőn megjelenik 
egy magyarázat és az elvégzendő feladatokat tartalmazó lista. 
Az üzenet csak a hiba kijavítása után tűnik el a 
kezdőképernyőről.

Egy adott időben több hiba is előfordulhat. Az aktuális hibák 
kódjait itt találja: menu > Maintenance > Current errors 
(menü > Karbantartás > Aktuális hibák).

Már nem aktuális hibák

Amennyiben valamelyik hiba megoldódott, az erre vonatkozó 
üzenet megjelenik. Az üzenet megérintésével megjelenik a 
korábbi hibák felsorolása, és megtekintheti a legutóbbi öt hibát, 
azok előfordulásának időpontjával együtt. A felsorolás 
megtekinthető ezek megérintésével is: 
menu > Maintenance > Error history 
(menü > Karbantartás > Hibaelőzmények).

Az üzenet megérintésre, illetve a berendezés újbóli 
bekapcsolására tűnik el.

5.2.2 A hibák törlése

A legtöbb hibaüzenet automatikusan eltűnik a probléma 
megoldásakor. Egyes hibák elhárításához a hibaüzenetet ki kell 
törölni: menu > Maintenance > Current errors 
(menü > Karbantartás > Aktuális hibák).

5.2.3 A rendszer visszaállítása alapállapotba

Egyes hibák elhárításához a kezelőpanelt vissza kell állítani 
alapállapotba: menu > Maintenance > Reset system 
(menü > Karbantartás > A rendszer visszaállítása 
alapállapotba). A kezelőpanel ekkor újra megkeresi a 
csatlakoztatott berendezéseket.

A folyamatban az összes beállítás megmarad.
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5.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása

b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén: A 
hibakódtáblázat segítségével próbálja meg elhárítani a 
hibaüzenettel járó hibákat. Ehhez műszaki szakértelemre van 
szükség.

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ

E1 A kezelőpanel nem kommunikál egy vagy több 
csatlakoztatott berendezéssel.
Ez a hiba az alábbi esetekben fordulhat elő:
• ha egy csatlakoztatott berendezést eltávolít 

vagy kicserél;
• ha a csatlakoztatott berendezés tápellátásában 

rövid kimaradás történik;
• helytelen huzalozás esetén;
• meghibásodás miatt.

1. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott 
berendezés csatlakozik-e a hálózati 
tápellátáshoz.

2. Ellenőrizze, hogy a vakdugasz ott van-e az 
utolsó csatlakoztatott berendezés X535 
csatlakozóján.

3. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
• megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és 

törésmentesek-e?
• ki vannak-e nyújtva, vagy szépen fel vannak 

tekerve egy kétszálas hengerbe?
• árnyékolva vannak-e a mágneses mezőktől?

4. Ellenőrizze a biztosítékokat.
5. Ellenőrizze a kezelőpanel és a berendezés 

X530 és X535 és X60 csatlakozásai közötti 
vezetékeket.

6. Ha a hibaüzenet nem tűnik el automatikusan, 
indítsa újra a rendszert.

E2 Egyes csatlakoztatott berendezések kódja ér-
vénytelen vagy ismeretlen, vagy a berendezések 
típusainak kombinációja érvénytelen.

Ellenőrizze és hasonlítsa össze a típustáblán lévő 
berendezéstípusokat. A berendezéseknek ugyan-
olyan típusú elemmel és lehetőleg ugyanolyan ka-
pacitással kell rendelkezniük.

A kezelőpanel szoftvere elavult. Ellenőrizze a szoftver verziószámát a következő 
menüpont segítségével: 
menu > Maintenance > Status 
(menü > Karbantartás > Állapot).

A kezelőpanel áram alatt van, de nem kommuni-
kál egyik berendezéssel sem.

1. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
• megfelelően csatlakoznak-e, és teljesen 

épek-e?
• ki vannak-e nyújtva, vagy szépen fel vannak 

tekerve egy kétszálas hengerbe?
• árnyékolva vannak-e a mágneses mezőktől?

E3 Elektromos fűtésű modellek esetén:
Az elektromos fűtés nyomtatott áramköri lapján 
lévő ellenállás nem működik megfelelően.

1. Törölje a hibaüzenetet.
2. Ellenőrizze a nyomtatott áramköri lapon lévő 

R1.6K csatlakozását. (lásd a bekötési rajzot)
Ha ez rendben van, cserélje ki az ellenállást.
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E4 Elektromos fűtésű modellek esetén:
Egy hőkapcsoló kikapcsolta a berendezést: ez a 
túlfűtés elleni védelem.
Ez a hiba az alábbi esetekben fordulhat elő:
• ha a berendezés ideiglenesen áram nélkül volt, 

pl. áramkimaradás esetén;
• ha a szűrő szennyezett, és nem enged át kellő 

mennyiségű levegőt.
Más esetekben súlyos hiba fordulhat elő, 
amely súlyos személyi sérülésekhez vezet-
het.

1. Törölje a hibaüzenetet.
2. Ellenőrizze a ventilátorokat. Ha egy vagy több 

ventilátor nem működik, ellenőrizze:
• a ventilátor huzalozását;
• a vezérlő áramköri kártya (X344) 

csatlakozását;
Ha ezek rendben vannak, cserélje ki a 
ventilátort.

3. Ellenőrizze, hogy a szűrő (ha van) 
szennyezett-e. Tisztítsa meg, vagy szükség 
esetén cserélje ki.

Értesítse a Biddle-t, ha ez a hiba ismételten elő-
fordul.

E5 Elektromos fűtésű modellek esetén:
A fűtés folytatódik egy relé nem megfelelő mű-
ködése miatt.
Ez súlyos hiba lehet, amely súlyos személyi 
sérülésekhez vezethet.

1. Törölje a hibaüzenetet.
2. Kapcsolja ki, majd be a berendezés hálózati 

tápellátását.
3. Üzemeltesse a berendezést egy ideig fűtés 

nélkül, majd ellenőrizze, hogy a kilépő levegő 
hideg marad-e.

Veszélyes hibáról lehet szó, ha:
• a fűtés ennek ellenére folytatódik;
• ez a hibaüzenet egy fél óra múlva ismét 

megjelenik;
• ez a hiba ismételten előfordul.
Ilyen esetekben az alábbiak szerint járjon el:
• a berendezést tápellátását azonnal szüntesse 

meg;
• értesítse a Biddle-t.

E6 Vízfűtéses modellek esetében:
Fagyásveszély, mivel a kilépő hőmérséklet túl ala-
csony. A fagyvédelem aktiválva lett.
A fagyás károsíthatja a hőcserélőt.

1. Törölje a hibaüzenetet.
2. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 8 

ºC fölött legyen.
3. Kövesse az F3 hibaüzenethez tartozó 

utasításokat.
A hiba elhárításához állítsa be, hogy a berendezés 
kapcsolja be a központi fűtési rendszert fagyásve-
szély esetén (61. Function of outputs (61. A ki-
menetek funkciói) funkció, Heating on (Fűtés be-
kapcsolva)).

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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E7 Ventilátorhiba. 1. Törölje a hibaüzenetet
2. Ellenőrizze a ventilátorokat. Ha egy vagy több 

ventilátor nem működik, ellenőrizze:
• a ventilátor huzalozását;
• a vezérlő áramköri kártya (X344) 

csatlakozásait;
• a transzformátor biztosítékát;
• magát a transzformátort.

Ha ezek rendben vannak, cserélje ki a 
ventilátort.

F2 Vízfűtéses modellek esetében:
Túl sok a fűtés.
Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a szabályozósze-
lep nem megfelelően működik.

1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről, 
várjon egy percet, majd kapcsolja be újra.

2. Ellenőrizze, hogy a előremenő és visszatérő 
csövek nincsenek-e felcserélve.

3. Ellenőrizze a szelepmozgató (X377) és a 
kilépő hőmérséklet érzékelője (X350) közötti 
huzalozást és csatlakozókat.

4. Vegye ki a szelepből a szelepmozgatót, és 
ellenőrizze, hogy a belsejében vannak-e 
mechanikai működési hibák és 
meghibásodások.

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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F3 Vízfűtéses modellek esetében:
A központi fűtési rendszer később kapcsol be, 
mint a berendezés.

Az alábbiakat teheti:
• korábban kapcsolja be a központi fűtési 

rendszert;
• azt állítja be, hogy a berendezés kapcsolja be a 

központi fűtési rendszert: A 61. Function of 
outputs (61. A kimenetek funkciói) funkciót 
állítsa be Heating on (Fűtés 
bekapcsolva) értékre, majd csatlakoztassa a 
megfelelő kimenetet a központi fűtési 
rendszerre.

• kapcsolja ki ezt a hibaüzenetet: A 21. User 
interface options > Error display (21. 
Felhasználói felület beállításai > Hiba 
kijelzése) funkciót állítsa be Disable (Letiltás) 
értékre.

Vízfűtéses modellek esetében:
Nincsen elegendő fűtés.
Ez a hiba az alábbi esetekben fordulhat elő:
• ha nem jut a rendszerbe elég víz;
• ha a szabályozószelep nem működik helyesen.

1. Ellenőrizze, hogy a központi fűtési rendszer...
• be van-e kapcsolva;
• képes-e elegendő meleg vizet beszállítani?

2. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő csak 
részlegesen melegszik-e fel: ha így van, 
légteleníteni kell.

3. Ellenőrizze a szelepmozgató (X370) és a 
belépőhőmérséklet-érzékelő (X360) közötti 
huzalozást és csatlakozókat.

4. Vegye ki a szelepből a szelepmozgatót, és 
ellenőrizze, hogy a belsejében vannak-e 
mechanikai működési hibák és 
meghibásodások.

Elektromos fűtésű modellek esetén:
Nincsen elegendő fűtés, mert egy vagy több fű-
tőelem nem működik.

1. Ellenőrizze a hálózati tápellátás biztosítékait.
2. Ellenőrizze a fűtőelemek huzalozását és 

csatlakozásait a bekötési rajz segítségével
Ha ezek rendben vannak, a relé van meghibá-
sodva: Értesítse a Biddle-t.

Az összes modellnél:
Ha a ventilátorok nem forognak:

1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. Ha egy 
vagy több ventilátor nem működik, 
ellenőrizze:

• a ventilátorok huzalozását;
• a nyomtatott áramköri lap csatlakozásait 

(X60 csatlakozók);
• a transzformátor biztosítékát;
• magát a transzformátort.

F5 A berendezés kilépési szelvényének hőmérsék-
let-érzékelője nem működik.

1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és 
csatlakozását (X350 csatlakozó).

2. Cserélje ki az érzékelőt.

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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5.4 Hibaüzenettel nem járó hibák elhárítása

Ha hibát gyanít, de nem jelenik meg hibaüzenet:

1. Az előző fejezetek alapján ellenőrizze, hogy könnyen el 
tudja-e hárítani a hibát.

2. Próbálja meg elhárítani a hibát az alábbi táblázat 
segítségével. Ehhez műszaki szakértelemre van szükség.

F6 A berendezés bemeneti szelvényének hőmérsék-
let-érzékelője nem működik.

1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és 
csatlakozását (X360 csatlakozó).

2. Cserélje ki az érzékelőt.
F7 A kültérihőmérséklet-érzékelő nem működik.

A kezdőképernyőn is van egy szimbólum, amely 
azt jelzi, hogy hiányzik a kültérihőmérséklet-ér-
zékelő.

Ha a vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő a 
rendszer részét képezi:
A külső hőmérséklet az Ön országára jellemző 
havi átlagértékeken alapul.
1. Ellenőrizze a kültérihőmérséklet-érzékelő 

huzalozását és csatlakozását (X540 
csatlakozó).

2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.
3. A telepítési útmutató segítségével válassza azt 

a lehetőséget, hogy nem használja a 
kültérihőmérséklet-érzékelőt.

Ha a vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő nem 
képezi a rendszer részét:
1. Törölje a hibaüzenetet.
2. A kültérihőmérséklet-érzékelő hiányát jelző 

szimbólum a kezdőképernyőn marad, ha az 
infravërös érzékelő sem méri meg a külső 
hőmérsékletet, hanem egy hőmérséklet-
táblázat alapján veszik figyelembe.

F12 Ha a 71. Indoor sensor (71. Beltéri hőmérséklet-
érzékelő) funkció beállított értéke 
Roomsensor (Helyiségérzékelő):
A helyiségérzékelő nem működik.
A beltéri hőmérséklet ekkor a berendezés be-
meneti szelvényének hőmérséklet-érzékelője 
alapján változik.

1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és 
csatlakozását (X354 csatlakozó).

2. Cserélje ki az érzékelőt.

F16 Közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos 
fűtéssel rendelkező (DKE típusú) modelleknél:
A fűtőközeg-érzékelő nem működik.
Az elektromos fűtés leolvasztási üzemmódba 
nincs bekapcsolva.

1. Ellenőrizze a közegérzékelő huzalozását és 
csatlakozását (X354 csatlakozó).

2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.
3. Ha lehet, aktiválja az elektromos fűtést a 

következő funkcióval:  > Hibrid fűtés ( > 
Hibrid fűtés)

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ

A kezelőpanel 
megfelelően mű-
ködik, a beren-
dezés azonban 
nem reagál.

A berendezést külső vezérlő-
ről származó jelekkel működ-
tetik.

1. Ellenőrizze a 60. Function of inputs (60. A bemenetek 
funkciói) és a Release delay input 1 (1. bemenet kioldási 
késleltetése) funkciókat a Configuration (Konfigurálás) 
menüben.

A ventilátorok kikapcsolhat-
nak, ha a belső és a külső hő-
mérséklet közötti különbség 
alacsony.

Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a 
funkció értéke 42. Fan off temperature (42. Ventilátorok ki-
kapcsolási hőmérséklete) lehet.

A ventilátorok tápellátása 
megszakadt.

1. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.
2. Ellenőrizze a transzformátor és a ventilátorok közötti 

vezetékeket.
3. Cserélje le a transzformátort.

A kijelző villó-
dzik

A kezelőpanel és az első be-
rendezés közötti vezérlőká-
bel túl hosszú

Csökkentse a kábel hosszát

A berendezés 
nem működik, a 
kijelző fekete, és 
nem reagál az 
érintésre.

A berendezés nem kap tápel-
látást.

Ellenőrizze a hálózati tápellátást:
• leválasztó kapcsoló,
• a berendezés kap tápellátást.
• a tápellátás csatlakozásait és huzalozását.

A kezelőpanel és a vezérlő 
áramköri kártya közötti csat-
lakozás nem jó.

1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt.
2. Ellenőrizze a csatlakozólemez és a vezérlő áramköri 

kártya közötti huzalozást (X530 és X60 csatlakozók).
A vezérlő áramköri kártya 
nem működik; a vezérlő 
áramköri kártyán lévő LED 
jelzőfények nem égnek.

1. Ellenőrizze az F141 biztosítékot.
2. Ellenőrizze a hálózati tápkábelt (X01 csatlakozó).
3. Cserélje ki a vezérlő áramkëri kártyát.

A kezelőpanel meghibáso-
dott.

Ellenőrizze a kezelőpanelt úgy, hogy egy másik kábellel egy 
másik berendezéshez csatlakoztatja. Cserélje le a kezelőpa-
nelt, ha az nem működik.

Az egyik ventilá-
tor nem műkö-
dik.

A ventilátor nem kap tápellá-
tást, vagy meghibásodott.

1. Ellenőrizze a ventilátor huzalozását.
2. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.
3. Cserélje ki a ventilátort.

A ventilátorok 
nem működnek 
egy adott sebes-
ségen.

A megfelelő ághoz való csat-
lakozás helytelen.

1. Ellenőrizze a transzformátor csatlakozóit.
2. Ellenőrizze az X60 csatlakozót.

A kiegészítő vezérlő nem 
megfelelően van csatlakoz-
tatva

Ellenőrizze, hogy az X60 csatlakozó 5. és 6. pozíciója közötti 
átkötést eltávolították-e.

A földzárlat-
megszakító ki-
kapcsolja a be-
rendezést.

A meglévő földzárlat-megsza-
kító nem megfelelő.

Ügyeljen rá, hogy B típusú, lehetőleg 300 mA-es földzárlat-
megszakítót használjon.
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6 .  . Karbantartás

6.1 Bevezető

Ez a fejezet azokat a karbantartási tevékenységeket ismerteti, 
amelyeket a felhasználó maga is el tud végezni. A telepítést 
végző szakember által elvégzendő karbantartási és javítási 
tevékenységeket a 7 Szervizelés fejezet ismerteti.

6.2 A berendezés tisztítása

Veszély:d Az elektromos fűtéssel rendelkező 
berendezéseket tilos vízzel tisztítani.

A berendezés kívül-belül vízzel és háztartási tisztítószerekkel 
tisztítható. Ne használjon oldószereket.

A ventilátorok is tisztíthatók vízzel.A berendezésben furatok 
lettek kialakítva az esetleges víz elvezetésére.

Figyelmeztetés:w A ventilátorokra vagy a kapcsolódobozokra 
tilos nagynyomású vizet permetezni.

Óvatosan távolítsa el a port a fűtőegységből porszívó 
segítségével.
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6.3 Tervezett karbantartás

6.3.1 Havi karbantartás

Minden berendezés esetén:

• Ellenőrizze a fűtőbetéteket ésa ventilátorokat por és egyéb 
szennyeződések szempontjából; szükség esetén végezzen 
tisztítást.

• Ellenőrizze, hogy az összes ventilátor működik.

• Ellenőrizze, hogy a légfüggöny a vezérlőegység összes 
üzemmódjában megfelelően működik.

• Ellenőrizze a kilépési szelvényt szennyeződés és/vagy 
elzáródás szempontjából; szükség esetén végezzen 
tisztítást.

Vízfűtéses egységek esetén:

• Keressen vízszivárgást; ha talál, áramtalanítsa a 
berendezést, és javítsa ki a szivárgást.

• Ellenőrizze, hogy nem került-e levegő a vízvezeték 
rendszerbe; szükség esetén végezzen a rendszeren 
légtelenítést.

Lásd még: 
6.2 „A berendezés tisztítása” a 91 oldalon
1 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 1 oldalon

6.3.2 Éves karbantartás

Minden berendezés esetén:

• Végezze el az összes havi ellenőrzést.

• Ellenőrizze a kábelezést a kapcsoló dobozok között, az 
egységekben és a vezérlőegységben.

• Vizsgálja meg a burkolatot, a függesztő vagy rögzítő 
szerkezetet és az egyes berendezések rögzítését.

• Ellenőrizze, hogy a ventilátorok rögzítése szilárd és egy 
síkban vannak; szükség esetén húzza meg a kötőelemeiket.

Elektromos fűtésű egységek esetén:

• Ellenőrizze a vezérlőegység és a fűtőegység közötti 
vezetékeket.

• Ellenőrizze a tápkábeleket és a fűtőegységen belül a 
csatlakozásokat.

• Ellenőrizze a relét a fűtőegységben.
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7 .  . Szervizelés

Figyelmeztetés:w Szervizelési tevékenységet csak erről képzést 
kapott szakszemélyzet végezhet.

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

Lásd még: 
1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon

7.1 A ventilátorok eltávolítása

0 típusú vízszintes helyzet és 1-es típusú függőleges 
helyzet esetén:

1. A kilépési szelvény eltávolítása:

- Lazítsa meg a csavarokat 2.
- Akassza le a kilépési szelvényt 1.

2. A vezetékek lekötése:

- Távolítsa el a karbantartási panelt 3:
- Nyissa ki a kapcsolódobozt.
- Kösse le az adott ventilátor vezetékeit.
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3. A ventilátor eltávolítása:

- Lazítsa meg a csavarokat 4.
- Vegye ki a ventilátort a tartójával 5 együtt.

2-es típusú függőleges helyzet esetén:

1. A vezetékek lekötése:

- Távolítsa el a karbantartási panelt 2.
- Nyissa ki a kapcsolódobozt.
- Kösse le az adott ventilátor vezetékeit.

2. A ventilátor eltávolítása:

- Lazítsa meg a csavarokat 3.
- Vegye ki a ventilátort a tartójával 4 együtt.

Lásd még: 
2.6.2 „A berendezés bekötése (A és H típus)” a 31 oldalon
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7.2 A fűtőbetét elérése

Vízfűtéses berendezések esetén:

1. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (1).

Elektromos fűtésű berendezések esetén:

1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (1) 0 helyzetbe.

2. Távolítsa el a fedelet (2).

3. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (3).

4. Távolítsa el a kábeltér fedőlemezét (4).
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7.3 Elektronikai modul

Csak automatikus CHIPS vezérléssel rendelkező 
berendezések esetén

A berendezés egy elektronikai modult tartalmaz. A verziótól 
függően az alábbi komponensek találhatók a berendezésben:

• transzformátor;

• a vezérlő áramköri kártya;

• csatlakozólemez;

• biztosítékok.

• a szűrők

• a reaktor

7.4 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.

Figyelmeztetés:w Áramtalanítsa az egységet.

A berendezés 2 elektromos tápkábellel 
rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a vezérlő 
áramköri kártya tápellátása is ki legyen 
kapcsolva.

2. Távolítsa el a karbantartási panelt (1).

3. Nyissa ki az elektronika házát (2).

4. Válassza le a berendezéshez csatlakoztatott összes 
csatlakozót, illetve a földcsatlakozásokat a vezérlő áramköri 
kártyáról.

5. Távolítsa el a 3 csavart.

6. Lazítsa ki a 4 vezérlő áramköri kártyát, majd emelje ki a 
berendezésből.
hu-96



INDAC2 KÉZIKÖNYV SZERVIZELÉS

hu
7.5 A vezérlő áramköri kártya csatlakoztatása

Figyelmeztetés:w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a 
tápellátás

1. Csúsztassa a helyére a vezérlő áramköri kártyát, majd 
csavarozza oda erősen.

2. Csatlakoztassa ismét az összes csatlakozót, illetve a 
földcsatlakozásokat a vezérlő áramköri kártyához.

3. Kapcsolja be a berendezést, és ellenőrizze a működését.

Megjegyzés:n Új vezérlő áramköri kártya használata esetén E1 hiba 
fordulhat elő, mivel a rendszer már nem találja a régi 
vezérlő áramköri kártyát. Ennek megoldásához újra 
kell konfigurálni a rendszert a következő menü 
segítségével: menu > Maintenance > Reset system 
(menü > Karbantartás > A rendszer visszaállítása 
alapállapotba)

Megjegyzés:n Ha a rendszer arra kéri, hogy jelöljön ki egy új 
főegységet, akkor lehetőleg olyan egységet válasszon, 
amelyiknek még nem cserélte ki a vezérlő áramköri 
kártyáját. Ebben az esetben a beállítások 
megmaradnak.

7.6 Biztosítékok

A berendezés vezérlő áramköri kártyája az alábbi 
biztosítékokkal van felszerelve:

• F140 biztosíték (1) a transzformátorhoz.

• F141 biztosíték (2) a vezérlő áramköri kártyához.

Az értékek a biztosítékokon vannak feltüntetve.
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7.7 LED-ek

A vezérlő áramköri kártyán lévő LED jelzőfények 1 a 
következőt jelentik:

• folyamatos zöld: A vezérlő áramköri kártya tápellátással 
rendelkezik.

• villogó zöld: A berendezés kódja megadható.

• folyamatos piros: Helyi hiba történt.

Megjegyzés:n Ennek hatására nem feltétlenül jelenik meg mindig 
hibaüzenet a kezelőpanelen.

7.8 A berendezés kódjának beállítása

A berendezés kódját be kell állítani, miután a vezérlő áramköri 
kártyát kicserélte a berendezésben. A berendezés kódja a 
berendezés típusától függ, és a típustáblán van feltüntetve.

A berendezés kódját kétféle módon lehet beállítani:

• közvetlenül a kezelőpanelről, ha egyetlen berendezés van 
csatlakoztatva;

• a vezérlő áramköri kártyáról és a kezelőpanelről, ha egynél 
több berendezés van csatlakoztatva.

Figyelmeztetés:w Helytelen kód bevitele esetén a berendezés 
gyengén teljesít.

7.8.1 A berendezés kódjának beállítása a 
kezelőpanelről

Vigyázat:c A berendezés kódjának ily módon történő beállítása 
csak akkor működik, ha a kezelőpanelhez csak 
egyetlen berendezés van csatlakoztatva. Szükség 
esetén a kezelőpanelt külön csatlakoztassa a 
kérdéses berendezéshez.

1. Válassza ki a menu > Maintenance > Unit code 
(menü > Karbantartás > Berendezés kódja) elemet.

2. Írja be a berendezés kódját a kezelőpanelről, majd nyomja 
meg az ok gombot.

A kezelőpanel ekkor újra megkeresi a berendezést.
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7.8.2 A berendezés kódjának beállítása a vezérlő 
áramköri kártyáról és a kezelőpanelről

1. Csatlakoztassa a tápellátást (helyezze a csatlakozódugót a 
dugaszolóaljzatba, vagy állítsa a leválasztó kapcsolót BE 
pozícióba).

Figyelmeztetés:w TILOS az áram alatt lévő részek 
megérintése.

2. Nyomja le a mikrokapcsolót 1 a vezérlő áramköri kártyán 
.

A mikrokapcsoló melletti LED elkezd villogni.

A kezelőpanel nyolc számot jelez ki: ezek alkotják a 
berendezés kódját.

3. Írja be a berendezés kódját a kezelőpanelről, majd nyomja 
meg az ok gombot.

4. Nyomja le a mikrokapcsolót .

A mikrokapcsoló melletti LED abbahagyja a villogást.

A berendezés kódjának beállítása ezzel megtörtént.

5. Indítsa újra a kezelőpanelt.

7.9 A PIN kód visszaállítása

A kezelőpanel PIN kódját pendrive segítségével lehet 
visszaállítani:

1. Csatlakoztasson egy pendrive-ot a kezelőpanelhez.

Az USB menüt aktiválja a rendszer.

2. Tartsa nyomva a x gombot 10 másodpercen keresztül.

A PIN kódot törli a rendszer, és egy új PIN kódot kell 
megadni.

3. Lépjen ki az USB menüből a pendrive eltávolításával.
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7.10 A beállítások másolása

A berendezés beállításai átmásolhatók egy másik 
berendezésre.

7.10.1 Amire szüksége van

A beállítások másolása előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre 
állnak-e az alábbiak:

• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS 
fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel 
csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a 
szoftver verziófrissítéséhez.

7.10.2 1. lépés: A megfelelően beállított berendezés 
beállításainak másolása

1. Ellenőrizze, hogy az eredeti b-touch kezelőpanel másolni 
kívánt beállításai megfelelően vannak-e megadva.

2. Csatlakoztassa a pendrive-ot a b-touch kezelőpanel USB-
portjához.

Megjegyzés:n Ha a pendrive-ot nem észleli a rendszer, vegye ki, 
majd helyezze be újra.

A kezelőpanel észleli a pendrive-ot, majd megjeleníti az 
USB menüt

3. Export settings (Beállítások exportálása).

Megjelenik az előrehaladás százalékos aránya.

4. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a 
kezelőpanelből.

7.10.3 2. lépés: A beállítások másolása egy másik 
berendezésre

1. Csatlakoztassa a másolandó beállításokat tartalmazó 
pendrive-ot a másik kezelőpanel USB-portjához.

2. Tartsa lenyomva a Import settings (Beállítások importálása) 
funkció gombját mindaddig, amíg az előrehaladási folyamat 
látható a képernyőn.

A rendszer végrehajtja a beállítások importálását.
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Megjegyzés:n Az előrehaladás mértéke alatt az importálandó fájl 
neve látható:„settings_export.txt”

3. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a 
kezelőpanelből.

4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden egyes kezelőpanel 
esetében, amelyhez ugyanezeket a beállításokat kívánja 
alkalmazni.

7.11 Szoftver frissítése

A Biddle folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és 
javasolja, hogy végezze el a kezelőpanel és vezérlő áramköri 
kártya szoftverének verziófrissítését, amikor az rendelkezésre 
áll. Ellenőrizze a Biddle webhelyén, hogy a legújabb verzió 
rendelkezésre áll-e.

7.11.1 Amire szüksége van.

A b-touch kezelőpanel szoftverének verziófrissítése előtt 
ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az alábbiak:

• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS 
fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel 
csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a 
szoftver verziófrissítéséhez.

• Számítógép internet hozzáféréssel.

7.11.2 1. lépés: Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

Mielőtt frissíti a kezelőpanel vagy a vezérlő áramköri kártya 
szoftverét, ellenőrizze azok jelenlegi szoftververzióját. Ha a 
szoftververzió ugyanaz, mint a Biddle webhelyén látható 
legújabb verziófrissítési fájlé, nem kell elvégeznie a szoftver 
verziófrissítését.

1. Nyomja meg a menu menü gombot a kezdőképernyőn.

2. Válassza ki a Maintenance > Status (Karbantartás > Status) 
elemet. Az állapot áttekintésében megjelenik a jelenlegi 
szoftver verziója.
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7.11.3 2. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

1. Csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógép USB-portjába.

2. A számítógépen nyissa meg a Biddle webhelyén a 
Letöltések pontot.

3. Keresse meg a saját berendezését, illetve a hozzá 
rendelkezésre álló szoftvert.

4. Ha a szoftververzió frissebb, mint a kezelőpanelen lévő 
szoftver verziója, kattintson a Szoftver frissítése elemre.

5. Fogadja el a licencszerződést, majd mentse el a fájlt a 
pendrive fő könyvtárába.

6. Vegye ki a pendrive-ot a számítógép USB-portjából.

7.11.4 3. lépés: Szoftver frissítése

Figyelmeztetés:w A szoftver verziófrissítése során ne kapcsolja 
ki a berendezést, és ne vegye ki a pendrive-ot 
a számítógépből. Ne vegye ki a pendrive-ot a 
kezelőpanelről, még akkor sem, ha a 
verziófrissítés során áramkimaradás történik. 
A verziófrissítés hamarosan folytatódik, amint 
visszatér az áram. Ha a frissítés során hiba áll 
elő, indítsa újra az eljárást. Ha a hiba 
továbbra is fennáll, értesítse a Biddle-t.

1. Csatlakoztassa a szoftver verziófrissítését tartalmazó 
pendrive-ot a kezelőpanel USB-portjához.

Megjegyzés:n Ha a pendrive-ot nem észleli a rendszer, vegye ki, 
majd helyezze be újra.

A kezelőpanel észleli a pendrive-ot, majd megjeleníti az 
USB menüt

2. A szoftver verziófrissítéséhez válassza ki a Software update 
(Szoftverfrissítés) elemet.

3. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a 
kezelőpanelből.
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7.12 A Biddle vezérlőkábel összetétele

A vezérlőrendszer vezérlőkábelének szerkezeti felépítése a 
következő:

• A dugaszok modulrendszerű 6P4C típusú csatlakozók.

• A csatlakozók nem csavartak, vagyis a kábel mindkét vége 
ugyanahhoz az elektródhoz csatlakozik.

A Biddle kábelek színkódolása

ELEKTRÓD SZÍN

1 (nincs használatban)
2 fekete
3 piros
4 zöld
5 sárga
6 (nincs használatban)
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8.  .  Leszerelés

A rendszer leszerelését, valamint a hűtőközeg, az olaj és más 
összetevők kezelését csak arra jogosult szerelő hajthatja végre 
a helyi és országos előírásoknak megfelelően.

Az EU előírásainak értelmében a használt elektromos és 
elektronikus készülékeket újrahasznosítás céljából le kell 
adni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön is sokat tehet 
a környezetet és az emberi egészséget érő káros hatások 
elkerüléséért. Ebben a témában további tájékoztatást kaphat 
forgalmazójától vagy a megfelelő hatóságtól.
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9 .  . Címek

Ha észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos 
bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz bizalommal.
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A telepítést végző vállalat vagy személy 
neve és telefonszáma:
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Szerzői jog és védjegyek

WA jelen kézikönyvben található valamennyi információ és rajz a Biddle tulajdona, és a Biddle előzetes írásbeli 
engedélye nélkül nem használható fel nem rendeltetésszerű célokra, nem fénymásolható, nem másolható le, nem 
fordítható le és nem adható át harmadik feleknek.

A Biddle név a Biddle bv bejegyzett védjegye.

Garancia és felelősség

A garancia és a felelősség tekintetében lásd az Értékesítési és szállítási feltételeket.

A Biddle semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé következményes károkért.

Felelősség a kézikönyv tekintetében

Bár az adott részegységek pontos és ahol szükséges teljes körű leírása nagy körültekintéssel történt, a Biddle nem 
tehető felelőssé a kézikönyvben található hibák és/vagy hiányosságok miatti esetleges károkért.

A Biddle fenntartja a jogot, hogy a kézikönyvben szerelő műszaki adatokat megváltoztassa.

Ha mégis felfedez bármilyen hibát vagy félreérthető információt a kézikönyvben, örömmel vesszük az erről való 
tájékoztatást. Ez segít nekünk a későbbi dokumentációk javításában.

További tájékoztatás

Ha észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz. A 
Biddle képviselet elérhetőségeivel kapcsolatban lásd: 9 Címek.
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	A maximális hatókörrel rendelkező modellek (MX típus) professzionális célokra használhatók.
	A típustól függően, a légfüggöny vízszintesen felfüggeszthető az ajtónyílás fölé, vagy függőlegesen felerősíthető az ajtónyílás mellé (bal vagy jobb oldalon vagy mindkét oldalon).
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	Egyéb verziók és rendeltetésszerű használat
	Kérésre tudunk szállítani változatokat nem szabványos alkalmazásokhoz is.
	Kérésre tudunk szállítani változatokat nem szabványos alkalmazásokhoz is.
	w A fenti célokon kívüli felhasználás nem minősül rendeltetésszerű használatnak. A Biddle nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért vagy veszteségért. A rendeltetésszerű használat magában fogla...
	w A fenti célokon kívüli felhasználás nem minősül rendeltetésszerű használatnak. A Biddle nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért vagy veszteségért. A rendeltetésszerű használat magában fogla...
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	üzemeltetésAz ajtónyílás fölött elhelyezett légfüggöny megakadályozza az energiavesztést és a kényelem csökkenését. A nyílásnál elhelyezkedve a légáram kifelé fúj, ami az alábbiakat eredményezi: 
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	• Két helyiség közötti, a hőmérséklet-különbségből adódó légcsere (konvekció) megakadályozása.
	• Két helyiség közötti, a hőmérséklet-különbségből adódó légcsere (konvekció) megakadályozása.
	• Két helyiség közötti, a hőmérséklet-különbségből adódó légcsere (konvekció) megakadályozása.

	• A padlószinten a huzat miatt beáramló levegő lehetséges felmelegítése.
	• A padlószinten a huzat miatt beáramló levegő lehetséges felmelegítése.
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	olyan helyzetekhez lett kifejlesztve, amelyekben az ajtó nyitva van.
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	2. A két helyiség hőmérsékletének különbsége: 
	2. A két helyiség hőmérsékletének különbsége: 
	- külső hőmérséklet
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	- helyiség hőmérséklete



	3. A kibocsátott levegő hőmérséklete
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	Vezérlés a berendezés „kikapcsolásával”
	Vezérlés a berendezés „kikapcsolásával”
	Ha a berendezés ki van kapcsolva – például éjszaka –, akkor nem végez aktív klímaelválasztást.
	Azonban a berendezés kikapcsolt állapotban is végre tud hajtani más funkciókat: 
	• A berendezés beállítható úgy, hogy a helyiséget minimális „éjszakai” hőmérsékleten tartsa.
	• A berendezés beállítható úgy, hogy a helyiséget minimális „éjszakai” hőmérsékleten tartsa.
	• A berendezés beállítható úgy, hogy a helyiséget minimális „éjszakai” hőmérsékleten tartsa.

	• A vízfűtéses modellek integrált fagyvédelem is fel vannak szerelve.
	• A vízfűtéses modellek integrált fagyvédelem is fel vannak szerelve.
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	Ha az ajtó nincs folyamatosan nyitva, a működést ehhez képest kell beállítani: 
	• Normál működés: a berendezés mindig levegőt bocsát ki.
	• Normál működés: a berendezés mindig levegőt bocsát ki.
	• Normál működés: a berendezés mindig levegőt bocsát ki.

	• Közvetlen ajtóreakció: a berendezés közvetlenül reagál az ajtó nyitására és csukására.
	• Közvetlen ajtóreakció: a berendezés közvetlenül reagál az ajtó nyitására és csukására.

	• Fokozatos ajtóreakció: a berendezés reagál az ajtó nyitására és csukására. A reagálási sebesség a nyitottság/zártság mértékétől függ.
	• Fokozatos ajtóreakció: a berendezés reagál az ajtó nyitására és csukására. A reagálási sebesség a nyitottság/zártság mértékétől függ.
	n Ha az ajtó zárva van, a berendezés helyiséghőmérséklet-vezérlőként működik.
	n Ha az ajtó zárva van, a berendezés helyiséghőmérséklet-vezérlőként működik.





	n Bizonyos esetekben a berendezés nem bocsát ki levegőt még akkor sem, ha be van kapcsolva.
	n Bizonyos esetekben a berendezés nem bocsát ki levegőt még akkor sem, ha be van kapcsolva.
	n Bizonyos esetekben a berendezés nem bocsát ki levegőt még akkor sem, ha be van kapcsolva.
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	Ha a kézikönyv egyes részei csak bizonyos modellekre vonatkoznak, azok mellett a megfelelő típusjelzés látható, például:
	• 150: 150-es kilépési szélességgel rendelkező modellek
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	• E: elektromos fűtésű modellek
	• E: elektromos fűtésű modellek

	• 0: vízszintes modellek
	• 0: vízszintes modellek

	• Auto: automatikus vezérlésű modellek
	• Auto: automatikus vezérlésű modellek


	n A kézikönyv illusztrációi általános példaként egy berendezéstípust ábrázolnak. Az adott berendezés külsőre eltérhet az ábrázolttól, működési módja azonban azonos, ha a szövegből más nem következik.
	n A kézikönyv illusztrációi általános példaként egy berendezéstípust ábrázolnak. Az adott berendezés külsőre eltérhet az ábrázolttól, működési módja azonban azonos, ha a szövegből más nem következik.
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	a falra merőlegesen
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	2L 
	függőleges, 
	függőleges,
	ajtó melletti, bal oldalt,
	a fal mentén
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	2R 
	függőleges, 
	függőleges,
	ajtó melletti, jobb oldalt,
	a fal mentén
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	= a levegő belépési és kilépési iránya (akadálymentesnek kell maradnia)
	= a levegő belépési és kilépési iránya (akadálymentesnek kell maradnia)


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	= ellenőrzési oldal (hozzáférhetőnek kell lennie)
	= ellenőrzési oldal (hozzáférhetőnek kell lennie)


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	= elektronika háza
	= elektronika háza








	1.3.5 Típustábla
	1.3.5 Típustábla
	1.3.5 Típustábla
	típustáblaA típustábla a kilépő rács mellett található.
	típustáblaA típustábla a kilépő rács mellett található.
	típustábla

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A típustáblán olvasható jelzések
	A típustáblán olvasható jelzések
	A típustáblán olvasható jelzések
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Jelzés
	Jelentés


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Type
	Type

	a berendezés teljes típuskódja
	a berendezés teljes típuskódja


	<TABLE ROW>
	Code
	konfiguráció kódja

	<TABLE ROW>
	No
	o

	sorozatszám, gyártás hete és éve

	<TABLE ROW>
	M
	M

	a berendezés tömege
	a berendezés tömege


	<TABLE ROW>
	Medium
	közepes

	<TABLE ROW>
	pmax
	p
	max


	maximális megengedett üzemi nyomás
	maximális megengedett üzemi nyomás


	<TABLE ROW>
	U
	U

	tápfeszültség
	tápfeszültség


	<TABLE ROW>
	Imax
	I
	max


	max. áramfelvétel
	max. áramfelvétel


	<TABLE ROW>
	Pmotor
	P
	motor


	a ventilátorok max. áramfelvétele
	a ventilátorok max. áramfelvétele


	<TABLE ROW>
	Pheating
	P
	heating


	Elektromos fűtésű modelleknél: a fűtőbetét max. áramfelvétele
	Elektromos fűtésű modelleknél: a fűtőbetét max. áramfelvétele
	Elektromos fűtésű modelleknél:










	1.3.6 Felhasználási terület
	1.3.6 Felhasználási terület
	1.3.6 Felhasználási terület
	alkalmazási határértékekVegye figyelembe a berendezésre vonatkozó alábbi határértékeket:
	alkalmazási határértékekVegye figyelembe a berendezésre vonatkozó alábbi határértékeket:
	alkalmazási határértékek

	Üzemi határértékek minden modellhez
	Üzemi határértékek minden modellhez
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Környezeti viszonyok
	tápfeszültség

	Hőmérséklet
	5 °C – 40 °C

	<TABLE ROW>
	Relatív páratartalom
	20% – 95%, nem kondenzálódó

	<TABLE ROW>
	Tápfeszültség
	tápfeszültség
	Tápfeszültség

	lásd a típustáblát
	lásd a típustáblát


	<TABLE ROW>
	Áramfelvétel
	áramfelvétel
	Áramfelvétel

	lásd a típustáblát
	lásd a típustáblát


	<TABLE ROW>
	Maximális kilépő hőmérséklet
	kilépőhőmérséklet, maximális
	Maximális kilépő hőmérséklet

	60 °C
	60 °C





	Használati paraméterek a vízfűtéses modelleknél
	Használati paraméterek a vízfűtéses modelleknél
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Fűtőközeg
	víz max. 50% glikollal

	<TABLE ROW>
	Maximális üzemi nyomás
	üzemi nyomás, maximálisMaximális üzemi nyomás
	üzemi nyomás, maximális


	lásd a típustáblát




	Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozatlan)
	Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozatlan)
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	berendezés típusa
	maximális 
	maximális
	engedélyezett kilépési
	hőmérséklet

	Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozatlan)
	víz áramlási útja, maximális



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	H1
	60 °C
	100/80 °C
	100/80 °C


	<TABLE ROW>
	H2
	60 °C
	70/50 °C
	70/50 °C





	Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozott)
	Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozott)
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	berendezés típusa
	maximális 
	maximális
	engedélyezett kilépési
	hőmérséklet

	Maximális érték a víz áramlási útjában (szabályozott)
	víz áramlási útja, maximális



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	H1
	60 °C
	125 °C/16 bar*
	125 °C/16 bar*


	<TABLE ROW>
	H2
	60 °C
	125 °C/16 bar*
	125 °C/16 bar*





	c * A víz áramlási útjára értett maximum 125 °C/16 bar
	(257 °F/16 bar)
	a ventilátor legalacsonyabb fordulatszámán

	n  n Forduljon a Biddle vállalathoz, ha magasabb hőmérsékletű és nyomású egységet kíván a víz áramlási útjába bekötni.
	n 

	w A berendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben, kültéren, valamint nagyon poros vagy kémiailag agresszív légkörben.
	w Az elektromos modellek nedves környezetben nem használhatók.
	A Biddle nem tehető felelőssé az ilyen körülmények között keletkezett károkért.
	A Biddle nem tehető felelőssé az ilyen körülmények között keletkezett károkért.



	Zajszintek
	Zajszintek
	Zajszintek
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	maximális hangnyomásszint Lp [dB(A)]
	p

	maximális hangteljesítményszint Lw [dB(A)]
	w



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST-150
	2

	61
	77,8

	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST-200
	2

	62
	79,1

	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST-250
	2

	63
	80,1

	<TABLE ROW>
	IndAC2 MX-150
	2

	69
	85,6

	<TABLE ROW>
	IndAC2 MX-225
	2

	71
	87,4




	V = 2500 m
	3

	w A zaj hosszú távon halláskárosodást okozhat. Ha szükséges, viseljen hallásvédő eszközt.




	A sorosan kapcsolható berendezések maximális száma
	A sorosan kapcsolható berendezések maximális száma
	A sorosan kapcsolható berendezések maximális száma
	Vegye figyelembe a sorosan kapcsolható berendezések maximális számát az alábbi táblázat szerint: 
	Vegye figyelembe a sorosan kapcsolható berendezések maximális számát az alábbi táblázat szerint: 
	c Auto típusú berendezés esetén: A kábel teljes hossza az első és az utolsó berendezés között legfeljebb 100 m lehet.
	c Auto típusú berendezés esetén: A kábel teljes hossza az első és az utolsó berendezés között legfeljebb 100 m lehet.
	c Auto típusú berendezés esetén:



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST
	2

	IndAC2 MX
	2



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Általános
	5 m teljes hossz 
	5 m teljes hossz
	(10 ventilátor)

	7,5 m teljes hossz 
	7,5 m teljes hossz
	(10 ventilátor)


	<TABLE ROW>
	Auto
	10 egység
	10 egység

	<TABLE ROW>
	Alap / Auto
	2 berendezés
	2 berendezés





	n Ha több berendezést szeretne csatlakoztatni, forduljon a Biddle tanácsadójához.
	n Ha több berendezést szeretne csatlakoztatni, forduljon a Biddle tanácsadójához.





	1.3.7 CE-nyilatkozat
	1.3.7 CE-nyilatkozat
	1.3.7 CE-nyilatkozat
	CE-nyilatkozatA berendezés megfelel a vonatkozó CE előírásoknak. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat a 
	CE-nyilatkozatA berendezés megfelel a vonatkozó CE előírásoknak. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat a 
	CE-nyilatkozat
	www.biddle.info




	1.3.8 Módosítások és változtatások
	1.3.8 Módosítások és változtatások
	1.3.8 Módosítások és változtatások
	módosítások
	módosítások
	módosítások
	CE-nyilatkozat
	A CE-nyilatkozat érvényét veszti, ha a berendezést bármilyen módon módosították vagy megváltoztatták.





	1.4 Összetevők és tartozékok
	1.4 Összetevők és tartozékok
	1.4 Összetevők és tartozékok

	1.4.1 Tartozék részegységek
	1.4.1 Tartozék részegységek
	1.4.1 Tartozék részegységek
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vízszintes telepítésnél:
	Vízszintes telepítésnél:

	• függesztő sínek (egységenként 2), az egységnek a raklapra való rögzítéséhez is
	• függesztő sínek (egységenként 2), az egységnek a raklapra való rögzítéséhez is

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Függőleges telepítés esetén:
	Függőleges telepítés esetén:
	Függőleges telepítés esetén:

	• összekötő lemez (egységenként 2)
	• összekötő lemez (egységenként 2)
	• biztonsági függesztő


	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):

	• Biddle vezérlőkábel több egység összekapcsolásához.
	• Biddle vezérlőkábel több egység összekapcsolásához.


	n Egyes részegységek a berendezésen belül (a karbantartási panel mögött) lehetnek elhelyezve a szállításhoz becsomagolva.
	n Egyes részegységek a berendezésen belül (a karbantartási panel mögött) lehetnek elhelyezve a szállításhoz becsomagolva.




	1.4.2 Üzemi csomag
	1.4.2 Üzemi csomag
	1.4.2 Üzemi csomag
	üzemi csomag
	üzemi csomag
	üzemi csomag
	A berendezés alapszintű vezérléssel vagy automatikus 
	CHIPS


	Üzemi csomag alapszintű vezérléshez
	Üzemi csomag alapszintű vezérléshez
	• b-control folyamatosan változó vezérlő.
	• b-control folyamatosan változó vezérlő.
	• b-control folyamatosan változó vezérlő.
	• b-control folyamatosan változó vezérlő.
	• b-control





	Üzemi csomag automatikus 
	Üzemi csomag automatikus 
	CHIPS

	• b-touch kezelőpanel;
	• b-touch kezelőpanel;
	• b-touch kezelőpanel;
	• b-touch kezelőpanel;
	• b-touch


	• Biddle vezérlőkábel;
	• Biddle vezérlőkábel;

	• kültérihőmérséklet-érzékelő;
	• kültérihőmérséklet-érzékelő;

	• ajtókapcsoló;
	• ajtókapcsoló;

	• vízoldali vezérlés (szabályozószelep és meghajtó).
	• vízoldali vezérlés (szabályozószelep és meghajtó).







	1.4.3 Tartozékok
	1.4.3 Tartozékok
	1.4.3 Tartozékok
	tartozékok
	tartozékok
	tartozékok
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• műanyag oldalvédelem;
	• műanyag oldalvédelem;
	• műanyag oldalvédelem;

	• alaplemez (függőleges telepítésnél ajánlott);
	• karimák;
	• szűrő modul;
	• szűrő modul;

	• az automatikus 
	• az automatikus 
	CHIPS


	• ajtókapcsoló.
	• ajtókapcsoló.
	n Automata 
	n Automata 
	CHIPS









	1.4.4 Nem tartozék részegységek
	1.4.4 Nem tartozék részegységek
	1.4.4 Nem tartozék részegységek
	A telepítéshez szükséges alábbi elemeket külső féltől kell beszerezni:
	A telepítéshez szükséges alábbi elemeket külső féltől kell beszerezni:
	• menetes szárak
	• menetes szárak
	(M12)

	• egyéb kábelek





	1.5 Biztonsági utasítások
	1.5 Biztonsági utasítások
	1.5 Biztonsági utasítások

	1.5.1 Biztonságos használat
	1.5.1 Biztonságos használat
	1.5.1 Biztonságos használat
	biztonsági utasítások:használat
	biztonsági utasítások:használat

	w Ne helyezzen semmit a be- és kilépő nyílásokba.
	w Ne helyezzen semmit a be- és kilépő nyílásokba.
	w Ne helyezzen semmit a be- és kilépő nyílásokba.

	w Ne takarja el a berendezés be- és kilépő nyílásait.
	w Ne takarja el a berendezés be- és kilépő nyílásait.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w A berendezés felső felülete működés közben felmelegszik.

	c Kivételes esetekben víz folyhat ki a berendezésből. Ezért ne helyezzen olyan tárgyat a berendezés alá, amely ennek következtében károsodhat.
	c Kivételes esetekben víz folyhat ki a berendezésből. Ezért ne helyezzen olyan tárgyat a berendezés alá, amely ennek következtében károsodhat.




	1.5.2 A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek
	1.5.2 A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek
	1.5.2 A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek
	biztonsági utasítások:telepítés
	biztonsági utasítások:telepítés
	biztonsági utasítások:karbantartás
	biztonsági utasítások:szerviz

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

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w A berendezés felnyitása előtt hajtsa végre az alábbi műveleteket:

	1. Kapcsolja ki a berendezést
	1. Kapcsolja ki a berendezést
	1. Kapcsolja ki a berendezést
	a kezelőpanelről


	2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak.
	2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak.
	d Előfordulhat, hogy a ventilátorok egy ideig még tovább forognak.
	d Előfordulhat, hogy a ventilátorok egy ideig még tovább forognak.


	3. Hagyja lehűlni a berendezést.
	3. Hagyja lehűlni a berendezést.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	c A hőcserélő, illetve a fűtőbetétek nagyon felforrósodhatnak.


	4. Válassza le a hálózati tápellátást ( kapcsolja ki a leválasztó kapcsolót).
	4. Válassza le a hálózati tápellátást ( kapcsolja ki a leválasztó kapcsolót).

	5. Vízfűtéses modelleknél: zárja el a központi fűtésből érkező táplálást (ha lehetséges).
	5. Vízfűtéses modelleknél: zárja el a központi fűtésből érkező táplálást (ha lehetséges).
	5. Vízfűtéses modelleknél:



	w A hőcserélő bordái élesek.
	w A hőcserélő bordái élesek.






	2 Telepítés
	2 Telepítés
	2 Telepítés

	telepítés
	telepítés
	telepítés
	telepítés
	telepítés
	biztonsági utasítások:telepítés

	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a biztonsági utasításokat.

	1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon
	1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon
	1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon




	2.1 Átvételi ellenőrzés
	2.1 Átvételi ellenőrzés
	2.1 Átvételi ellenőrzés
	átvételi ellenőrzés
	átvételi ellenőrzés
	átvételi ellenőrzés

	• Ellenőrizze a berendezést és a csomagolást hogy minden rendben érkezett-e meg. Szállítási sérülés észlelése esetén azonnal értesítse a járművezetőt és a forgalmazót.
	• Ellenőrizze a berendezést és a csomagolást hogy minden rendben érkezett-e meg. Szállítási sérülés észlelése esetén azonnal értesítse a járművezetőt és a forgalmazót.
	• Ellenőrizze az összes részegység meglétét. Értesítse azonnal a forgalmazót a hiányzó alkatrészekről.


	1.4 „Összetevők és tartozékok” a 14 oldalon
	1.4 „Összetevők és tartozékok” a 14 oldalon
	1.4 „Összetevők és tartozékok” a 14 oldalon




	2.2 Általános munkamódszer
	2.2 Általános munkamódszer
	2.2 Általános munkamódszer
	2.2.1 Műveletsor
	2.2.1 Műveletsor
	2.2.1 Műveletsor
	munkamódszerA Biddle az alábbi eljárást javasolja a berendezés telepítése során:
	munkamódszer

	1. Függessze fel a berendezést.
	1. Függessze fel a berendezést.
	1. Függessze fel a berendezést.
	 
	(vízszintes modellek)



	2. Helyezze el a berendezést. 
	2. Helyezze el a berendezést. 
	(függőleges modellek)


	3. Vízfűtéses 
	3. Vízfűtéses 
	3. Vízfűtéses 
	(H típusú)



	4. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.
	4. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.

	5. Szerelje be a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemek csatlakozóit (ha vannak ilyenek).
	5. Szerelje be a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemek csatlakozóit (ha vannak ilyenek).

	6. A berendezés telepítésének befejezése.
	6. A berendezés telepítésének befejezése.

	7. Kapcsolja be a tápellátást és ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően működik.
	7. Kapcsolja be a tápellátást és ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően működik.


	Általános utasítások
	A fejezet egyes részei csak bizonyos modellekre vonatkoznak. Ilyen esetben ezt külön jelöljük. Ha nincs megnevezve egy bizonyos modell, a leírás az összes modellre vonatkozik. 
	n Gondoskodjon arról, hogy az adott berendezéshez szükséges összes telepítési lépést végrehajtsa.
	n Gondoskodjon arról, hogy az adott berendezéshez szükséges összes telepítési lépést végrehajtsa.
	Ha nem biztos berendezése modelljében vagy típusában, ellenőrizze a típustáblát és olvassa el az útmutatót.


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





	2.3 A berendezés vízszintes felfüggesztése
	2.3 A berendezés vízszintes felfüggesztése
	2.3 A berendezés vízszintes felfüggesztése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	felfüggesztés
	felfüggesztés
	Csak 0 típusú telepítési helyzet esetén


	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon

	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon

	1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon
	1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon



	2.3.1 Felfüggesztési módszer
	2.3.1 Felfüggesztési módszer
	2.3.1 Felfüggesztési módszer
	Példa a segédszerkezetre
	Példa a segédszerkezetre
	Példa a segédszerkezetre
	<GRAPHIC>

	A kézikönyvben feltételezzük, hogy a berendezés az ajtó felett található két vízszintes gerendából álló segédszerkezetre van felfüggesztve.
	A berendezés a tetején található csavarfuratok segítségével közvetlenül a mennyezetre vagy más vízszintes szerkezetre is rögzíthető.
	w Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez használt szerkezet legalább a berendezés súlyának négyszeresét elbírja.



	2.3.2 A berendezés helyének meghatározása
	2.3.2 A berendezés helyének meghatározása
	2.3.2 A berendezés helyének meghatározása
	hely meghatározása• A berendezés alja legyen azonos magasságban az ajtónyílás felső szélével.
	hely meghatározása• A berendezés alja legyen azonos magasságban az ajtónyílás felső szélével.
	hely meghatározása• A berendezés alja legyen azonos magasságban az ajtónyílás felső szélével.
	hely meghatározása

	• Az optimális működés érdekében az egység kimeneti nyílása legyen a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz. 
	n Ha a távolság nagyobb mint 5 cm, az oldalsó nyílásokat célszerű eltömíteni. Ehhez a Biddle vállalattól műanyag oldalvédő csíkok rendelhetők.
	n Ha a távolság nagyobb mint 5 cm, az oldalsó nyílásokat célszerű eltömíteni. Ehhez a Biddle vállalattól műanyag oldalvédő csíkok rendelhetők.


	• A berendezések sora legyen központosan elhelyezve az ajtónyíláshoz képest.
	• Automata 
	• Automata 
	CHIPS


	• A különböző szélességű egységek tetszőleges sorrendben elhelyezhetők.
	• Az egységek ellenőrző- és bemeneti oldala maradjon hozzáférhető a karbantartáshoz.

	w Gondoskodni kell arról, hogy az összes egység szabadon szívhassa és fújhassa a levegőt a teljes szélességében.
	w Gondoskodni kell arról, hogy az összes egység szabadon szívhassa és fújhassa a levegőt a teljes szélességében.




	2.3.3 A berendezés felfüggesztése
	2.3.3 A berendezés felfüggesztése
	2.3.3 A berendezés felfüggesztése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	felfüggesztésHajtsa végre az alábbi műveleteket minden egységnél:
	felfüggesztés

	1. Fektesse el a készüléket vízszintes helyzetbe.
	1. Fektesse el a készüléket vízszintes helyzetbe.
	1. Fektesse el a készüléket vízszintes helyzetbe.

	2. Szerelje be a menetes szárakat 
	1
	(M12)

	3. Lássa el a menetes szárakat rögzítőanyával 
	3. Lássa el a menetes szárakat rögzítőanyával 
	2

	n A menetes rudakat biztonságosan rögzíteni kell, különben az egység leeshet.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Lássa el a menetes szárakat rögzítőanyával 
	4. Lássa el a menetes szárakat rögzítőanyával 
	3


	5. Emelje a berendezést a helyére emelőeszközökkel.
	5. Emelje a berendezést a helyére emelőeszközökkel.

	6. Szerelje fel a függesztő síneket 
	6. Szerelje fel a függesztő síneket 
	4
	5


	7. Hagyja szabadon függeni a berendezést.

	n Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus): Távolítsa el a kis oldalsó lemezeket 
	n Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus): Távolítsa el a kis oldalsó lemezeket 
	n Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	6





	2.3.4 A berendezés beállítása és rögzítése
	2.3.4 A berendezés beállítása és rögzítése
	2.3.4 A berendezés beállítása és rögzítése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Helyezze egy sorban szorosan egymás mellé az egységeket, a függesztő síneket 
	1. Helyezze egy sorban szorosan egymás mellé az egységeket, a függesztő síneket 
	1. Helyezze egy sorban szorosan egymás mellé az egységeket, a függesztő síneket 
	6


	2. Rögzítse a függesztő síneket a segédszerkezetre.
	2. Rögzítse a függesztő síneket a segédszerkezetre.
	w Gondoskodjon róla, hogy a függesztő sínek ne lazulhassanak le a segédszerkezetről.

	3. Állítsa be az egységeket azonos magasságba, és az anyákat 
	5
	c Gondoskodjon róla, hogy az egységek mindkét irányban vízszintben és vízszintesen függnek, különben a ventilátorok beállítása pontatlan lesz.
	c Gondoskodjon róla, hogy az egységek mindkét irányban vízszintben és vízszintesen függnek, különben a ventilátorok beállítása pontatlan lesz.


	4. Rögzítse a felfüggesztést a menetes rudakhoz a biztosítóanyák 
	4. Rögzítse a felfüggesztést a menetes rudakhoz a biztosítóanyák 
	3

	w A menetes rudakat biztonságosan rögzíteni kell, különben az egység leeshet.
	w A menetes rudakat biztonságosan rögzíteni kell, különben az egység leeshet.


	5. Az egységeket egymáshoz is rögzíteni lehet. 
	c Először helyezze el egymástól függetlenül az egységeket, hogy az összekötő elemeknél ne jöjjön létre feszültség.
	c Először helyezze el egymástól függetlenül az egységeket, hogy az összekötő elemeknél ne jöjjön létre feszültség.






	2.3.5 Az oldalvédő burkolat felszerelése
	2.3.5 Az oldalvédő burkolat felszerelése
	2.3.5 Az oldalvédő burkolat felszerelése
	oldalvédőburkolat
	oldalvédőburkolat
	oldalvédőburkolat
	oldalvédőburkolat
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ehhez a Biddle vállalattól műanyag oldalvédő csíkok rendelhetők. 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Szereljen fel az egység mindkét oldalára egy-egy csőprofilt, ami a falig ér 
	1. Szereljen fel az egység mindkét oldalára egy-egy csőprofilt, ami a falig ér 
	1. Szereljen fel az egység mindkét oldalára egy-egy csőprofilt, ami a falig ér 
	1


	2. Vágja méretre a műanyag csíkokat. 
	2. Vágja méretre a műanyag csíkokat. 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. Rögzítse a felfüggesztő lemezeket a csíkok fölé 
	3. Rögzítse a felfüggesztő lemezeket a csíkok fölé 
	2


	4. Rögzítse a csíkokat a felfüggesztési rendszerhez 
	4. Rögzítse a csíkokat a felfüggesztési rendszerhez 
	3


	5. Rögzítse az acél lapokat a csíkok aljához 
	5. Rögzítse az acél lapokat a csíkok aljához 
	4









	2.4 A berendezés függőleges felszerelése
	2.4 A berendezés függőleges felszerelése
	2.4 A berendezés függőleges felszerelése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	függőleges felszerelés
	függőleges felszerelés
	Csak 1 és 2 típusú telepítési helyzet esetén


	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon

	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon

	1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon
	1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon



	2.4.1 A felszerelés módja
	2.4.1 A felszerelés módja
	2.4.1 A felszerelés módja
	A kézikönyv azt feltételezi, hogy a berendezést egy alaplemezen (tartozék) kell elhelyezni. A berendezések egymásra vannak helyezve.
	A kézikönyv azt feltételezi, hogy a berendezést egy alaplemezen (tartozék) kell elhelyezni. A berendezések egymásra vannak helyezve.
	c Ha nem használ alaplemezt, gondoskodjon róla, hogy a berendezés alatti felület vízszintes és teljesen sík legyen. különben a ventilátorok beállítása pontatlan lesz.
	c Ha nem használ alaplemezt, gondoskodjon róla, hogy a berendezés alatti felület vízszintes és teljesen sík legyen. különben a ventilátorok beállítása pontatlan lesz.

	c Habár a berendezések saját maguk is meg tudnak állni, mindig a falhoz kell rögzíteni őket.
	c Habár a berendezések saját maguk is meg tudnak állni, mindig a falhoz kell rögzíteni őket.




	2.4.2 A berendezés helyének meghatározása
	2.4.2 A berendezés helyének meghatározása
	2.4.2 A berendezés helyének meghatározása
	hely meghatározása• Helyezze el az egységeket típustól függően az ajtó bal vagy a jobb oldalára. Ellenőrizze ehhez a típuskódot.
	hely meghatározása• Helyezze el az egységeket típustól függően az ajtó bal vagy a jobb oldalára. Ellenőrizze ehhez a típuskódot.
	hely meghatározása• Helyezze el az egységeket típustól függően az ajtó bal vagy a jobb oldalára. Ellenőrizze ehhez a típuskódot.
	hely meghatározása


	c Ne szerelje fel a berendezést az eredetileg tervezett helyzetétől eltérően.
	c Ne szerelje fel a berendezést az eredetileg tervezett helyzetétől eltérően.

	• Helyezze el úgy az egység kilépő oldalát, hogy a szélessége megegyezzen az ajtónyílás szélességével.
	• Helyezze el úgy az egység kilépő oldalát, hogy a szélessége megegyezzen az ajtónyílás szélességével.
	• Az optimális működés érdekében az egység kimeneti nyílása legyen a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz.
	• A különböző szélességű egységek tetszőleges sorrendben elhelyezhetők.
	• Az egységek ellenőrző- és bemeneti oldala maradjon hozzáférhető a karbantartáshoz.

	c Gondoskodni kell arról, hogy az összes egység szabadon szívhassa és fújhassa a levegőt a teljes magasságában.
	c Gondoskodni kell arról, hogy az összes egység szabadon szívhassa és fújhassa a levegőt a teljes magasságában.


	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon

	1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon
	1.3.4 „Telepítési helyzetek” a 9 oldalon




	2.4.3 A berendezések pozicionálása
	2.4.3 A berendezések pozicionálása
	2.4.3 A berendezések pozicionálása
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	elhelyezkedés
	elhelyezkedés
	elhelyezkedés
	elhelyezkedés
	alaplemez
	1

	c Ügyeljen rá, hogy az alaplemez teljesen vízszintes felületű legyen.
	c Ügyeljen rá, hogy az alaplemez teljesen vízszintes felületű legyen.
	c Ügyeljen rá, hogy az alaplemez teljesen vízszintes felületű legyen.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	2. Helyezze el az első berendezést az alaplemezen.
	2. Helyezze el az első berendezést az alaplemezen.

	3. Rögzítse a berendezést az alaplemezhez az összekötő lemezek (
	3. Rögzítse a berendezést az alaplemezhez az összekötő lemezek (
	2

	c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két oldalára.
	c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két oldalára.
	c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két oldalára.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	4. Helyezze a második berendezést az elsőre, majd az összekötő lemezek (
	4. Helyezze a második berendezést az elsőre, majd az összekötő lemezek (
	3

	c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két oldalára.
	c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két oldalára.
	c Szerelje fel az összekötő lemezeket a berendezés két oldalára.



	5. A harmadik berendezést (ha van) a fentiekben leírt módon helyezze el.
	5. A harmadik berendezést (ha van) a fentiekben leírt módon helyezze el.





	2.4.4 Rögzítés
	2.4.4 Rögzítés
	2.4.4 Rögzítés
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1. Szerelje fel a legfelső berendezés biztonsági függesztőjét (
	1. Szerelje fel a legfelső berendezés biztonsági függesztőjét (
	1. Szerelje fel a legfelső berendezés biztonsági függesztőjét (
	4


	2. Erősítse a biztonsági függesztőt egy falhoz vagy más rögzített szerkezethez.
	2. Erősítse a biztonsági függesztőt egy falhoz vagy más rögzített szerkezethez.


	c Ha 3-nál több berendezést rögzít össze: szereljen fel egy biztonsági függesztőt minden 2. vagy 3. berendezésre.
	c Ha 3-nál több berendezést rögzít össze: szereljen fel egy biztonsági függesztőt minden 2. vagy 3. berendezésre.
	c Ha 3-nál több berendezést rögzít össze: szereljen fel egy biztonsági függesztőt minden 2. vagy 3. berendezésre.
	c Ha 3-nál több berendezést rögzít össze:







	2.5 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
	2.5 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
	2.5 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
	központi fűtési rendszer
	központi fűtési rendszer
	központi fűtési rendszer
	Csak vízfűtéses modelleknél 
	(H típus)



	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon
	1.3.5 „Típustábla” a 11 oldalon

	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon
	1.3.3 „Típusjelzések” a 8 oldalon



	2.5.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	2.5.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	2.5.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	a vízcsövek csatlakoztatása
	a vízcsövek csatlakoztatása
	a vízcsövek csatlakoztatása
	A központi fűtési rendszer előremenő és visszatérő csöveit a megfelelő csatlakozókhoz kell csatlakoztatni. Az irányokat a berendezésen nyilak jelölik. 
	A központi fűtési rendszer előremenő és visszatérő csöveit a megfelelő csatlakozókhoz kell csatlakoztatni. Az irányokat a berendezésen nyilak jelölik. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	piktogram 
	adagolócső

	piktogram 
	visszatérő cső



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE ROW>
	a nyíl a csatlakozó felé mutat
	a nyíl a csatlakozótól elfele mutat







	c A Biddle azt javasolja, hogy mindegyik csövön helyezzen el szelepet.
	c A Biddle azt javasolja, hogy mindegyik csövön helyezzen el szelepet.

	d Gondoskodni kell a kilépő hőmérséklet korlátozásáról.
	d Gondoskodni kell a kilépő hőmérséklet korlátozásáról.
	Figyelembe kell venni a kritikus kilépő hőmérsékleteket és a vízáram útját. Ezek alkalmazási határértékeivel kapcsolatban lásd: 
	1.3.6 
	1.3.6
	Felhasználási terület



	n A központi fűtési rendszert fel kell szerelni túlnyomás-vészkapcsolóval, melynek kioldási nyomása nem haladhatja meg a berendezésre megengedett nyomást. Ez az érték a típustáblán olvasható: P
	n A központi fűtési rendszert fel kell szerelni túlnyomás-vészkapcsolóval, melynek kioldási nyomása nem haladhatja meg a berendezésre megengedett nyomást. Ez az érték a típustáblán olvasható: P
	max


	n A központi fűtési rendszer rendelkezzen kellő kapacitással.
	n A központi fűtési rendszer rendelkezzen kellő kapacitással.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A hőcserélő légtelenítő
	1
	2


	1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon
	1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon
	1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon




	2.5.2 A vízoldali vezérlés (tartozék)
	2.5.2 A vízoldali vezérlés (tartozék)
	2.5.2 A vízoldali vezérlés (tartozék)
	Csak automata 
	Csak automata 
	Csak automata 
	Csak automata 
	CHIPS


	vízoldali vezérlésA berendezés vízoldali vezérlővel van felszerelve. Ez szabályozza a hőcserélő vízellátását annak érdekében, hogy a kilépő hőmérséklet állandó legyen. A vezérlővel a kilépő hőmérséklet korlátozását is e
	vízoldali vezérlés
	1.3.6 
	1.3.6
	Felhasználási terület

	CHIPS

	n Automata 
	CHIPS
	Ez a kezelőpanelen átállítható a következő menüpontban: 
	menu
	menu
	menu
	Configuration
	45. Additional frost protection


	menü
	menü
	Konfigurálás
	45. Fagy elleni extra védelem

	)



	A vízoldali vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások
	A vízoldali vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások
	A Biddle automatikus 
	CHIPS
	c Vezérlő áramköri kártyánként legfeljebb 
	c Vezérlő áramköri kártyánként legfeljebb 
	3



	A nem a Biddle által szállított szabályozószelepeknek is mindenképpen meg kell felelniük az alábbi paramétereknek: 
	A nem a Biddle által szállított szabályozószelepeknek is mindenképpen meg kell felelniük az alábbi paramétereknek: 
	• 24 V tápellátás;
	• 24 V tápellátás;
	• 24 V tápellátás;

	• 0-10 V vezérlés.
	• 0-10 V vezérlés.

	• Az 1 vezérlő áramköri kártyához csatlakoztatott vízoldali vezérlők összes teljesítményfelvétele maximum 7,6 VA lehet.
	• Az 1 vezérlő áramköri kártyához csatlakoztatott vízoldali vezérlők összes teljesítményfelvétele maximum 7,6 VA lehet.







	A vízoldali vezérlés csatlakoztatása
	A vízoldali vezérlés csatlakoztatása
	A vízoldali vezérlés csatlakoztatása
	szabályozószelep
	szabályozószelep
	szabályozószelep
	Csak automata 
	Csak automata 
	CHIPS

	1. Kösse be a szabályozószelepet és a meghajtót a hőcserélőhöz, a bekötési rajznak megfelelően. Ehhez kövesse a szabályozószelep kézikönyvében található utasításokat.
	1. Kösse be a szabályozószelepet és a meghajtót a hőcserélőhöz, a bekötési rajznak megfelelően. Ehhez kövesse a szabályozószelep kézikönyvében található utasításokat.
	1. Kösse be a szabályozószelepet és a meghajtót a hőcserélőhöz, a bekötési rajznak megfelelően. Ehhez kövesse a szabályozószelep kézikönyvében található utasításokat.
	n Ügyeljen rá, hogy a meghajtó bekötése során a szelep tengelye a megfelelő helyzetben legyen. Olvassa el a szabályozószelep kézikönyvét.
	n Ügyeljen rá, hogy a meghajtó bekötése során a szelep tengelye a megfelelő helyzetben legyen. Olvassa el a szabályozószelep kézikönyvét.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	bekötési rajz, 2-irányú szelep
	bekötési rajz, 3-irányú szelep


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Távolítsa el a karbantartási panelt (
	2. Távolítsa el a karbantartási panelt (
	1


	3. Távolítsa el az elektronika házának burkolatát 
	3. Távolítsa el az elektronika házának burkolatát 
	2


	4. Kösse be a kábelt a meghajtóba a bekötési rajznak megfelelően. 
	4. Kösse be a kábelt a meghajtóba a bekötési rajznak megfelelően. 
	n Legalább 0,5 mm
	n Legalább 0,5 mm
	2




	5. Vezesse el a kábelt a meghajtótól az elektronika házának 
	5. Vezesse el a kábelt a meghajtótól az elektronika házának 
	3
	4


	6. Kösse be a kábelt a vezérlő áramköri kártya X377 csatlakozójába (
	5

	7. Csatlakoztassa a meghajtót (ha lehet) több berendezéshez. Ehhez kövesse a meghajtó kézikönyvében található utasításokat.
	7. Csatlakoztassa a meghajtót (ha lehet) több berendezéshez. Ehhez kövesse a meghajtó kézikönyvében található utasításokat.


	n Csak a tápellátás, a vezérlőegység és a lehetséges külső vezérlőelemek bekötése után zárja le az elektronika házát.
	n Csak a tápellátás, a vezérlőegység és a lehetséges külső vezérlőelemek bekötése után zárja le az elektronika házát.




	1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon
	1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon
	1.3.6 „Felhasználási terület” a 11 oldalon

	2.5.1 „A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 25 oldalon
	2.5.1 „A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 25 oldalon





	2.5.3 Fagyvédelem
	2.5.3 Fagyvédelem
	2.5.3 Fagyvédelem
	Automata 
	Automata 
	Automata 
	Automata 
	CHIPS


	Az elektronikus vezérlés része 
	fagyvédelem

	1. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 5 ºC alá, a beszívott levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:
	1. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 5 ºC alá, a beszívott levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:
	1. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 5 ºC alá, a beszívott levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:
	- az integrált vízoldali vezérlés szelepe teljesen kinyílik;
	- az integrált vízoldali vezérlés szelepe teljesen kinyílik;
	- az integrált vízoldali vezérlés szelepe teljesen kinyílik;

	- a berendezés kimenete jelt ad a központi fűtési rendszernek, feltéve, hogy a kezelőpanel 
	- a berendezés kimenete jelt ad a központi fűtési rendszernek, feltéve, hogy a kezelőpanel 
	61. Function of outputs (
	61. Function of outputs

	61. A kimenetek funkciói
	)
	Risk of freezing (
	Risk of freezing

	Fagyásveszély
	)




	2. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 2 ºC alá, a beszívott levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:
	2. Ha a kibocsátott levegő hőmérséklete 2 ºC alá, a beszívott levegő hőmérséklete pedig 8 ºC alá csökken:
	- a kezelőpanel ideiglenesen az E6 hibaüzenetet jeleníti meg;
	- a kezelőpanel ideiglenesen az E6 hibaüzenetet jeleníti meg;
	- a kezelőpanel ideiglenesen az E6 hibaüzenetet jeleníti meg;

	- a ventilátorok lekapcsolódnak, de a vízoldali vezérlés szelepe nyitva marad.
	- a ventilátorok lekapcsolódnak, de a vízoldali vezérlés szelepe nyitva marad.




	c A fagyvédelem csökkenti a fagyásveszélyt, de nem garantál teljes védelmet.
	c A fagyvédelem csökkenti a fagyásveszélyt, de nem garantál teljes védelmet.
	Ha olyan helyiségben helyezi el a berendezést, ahol fagypont alatti hőmérsékletek fordulhatnak elő, ügyeljen az alábbiakra:
	- Biztosítsa a víz megfelelő hőmérsékleten való állandó keringetését;
	- Biztosítsa a víz megfelelő hőmérsékleten való állandó keringetését;
	- Biztosítsa a víz megfelelő hőmérsékleten való állandó keringetését;

	- Ha a berendezést télen nem használja, növelje a glikol mennyiségét 
	- Ha a berendezést télen nem használja, növelje a glikol mennyiségét 
	50%-kal


	- A másik lehetőség, hogy leüríti a rendszert és a berendezést.
	- A másik lehetőség, hogy leüríti a rendszert és a berendezést.
	- A másik lehetőség, hogy leüríti a rendszert és a berendezést.








	2.5.4 A berendezés csatlakoztatása
	2.5.4 A berendezés csatlakoztatása
	2.5.4 A berendezés csatlakoztatása
	1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési rendszerhez.
	1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési rendszerhez.
	1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési rendszerhez.
	1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési rendszerhez.

	2. Légtelenítse a hőcserélőket.
	2. Légtelenítse a hőcserélőket.

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






	2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.
	2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.
	2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.
	a tápellátás csatlakoztatása
	a tápellátás csatlakoztatása
	a tápellátás csatlakoztatása



	2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	tápellátás
	tápellátás
	tápellátás
	Az összes modellnél
	w A berendezésnek földeltnek kell lennie.
	w A berendezésnek földeltnek kell lennie.

	w Kösse be a berendezést a vonatkozó helyi követelményeknek megfelelően.
	w Kösse be a berendezést a vonatkozó helyi követelményeknek megfelelően.
	A maximális értékek a típustáblán olvashatók.

	w Minden berendezést külön biztosítékkal kell ellátni az alábbi táblázat szerint.
	w Minden berendezést külön biztosítékkal kell ellátni az alábbi táblázat szerint.

	Biztosíték értékek
	Biztosíték értékek
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Maximális összegzett áramerősség az összes egység egyetlen tápkábelén (egységenként az L1, L2 vagy L3 típustáblán jelezve).
	Maximális összegzett áramerősség az összes egység egyetlen tápkábelén (egységenként az L1, L2 vagy L3 típustáblán jelezve).

	A biztosíték maximális amperértéke
	A biztosíték maximális amperértéke



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	≤ 10 A
	≤ 10 A

	16 A
	16 A


	<TABLE ROW>
	≤ 20 A
	≤ 20 A

	25 A
	25 A


	<TABLE ROW>
	≤ 25 A
	≤ 25 A

	35 A
	35 A


	<TABLE ROW>
	≤ 35 A
	≤ 35 A

	50 A
	50 A


	<TABLE ROW>
	≤ 50A
	≤ 50A

	63 A
	63 A


	<TABLE ROW>
	≤ 65 A
	≤ 65 A

	80 A
	80 A


	<TABLE ROW>
	≤ 80 A
	≤ 80 A

	100 A
	100 A


	<TABLE ROW>
	≤ 102 A
	≤ 102 A

	125 A
	125 A





	n Az összes egység egyetlen biztosítékra köthető, ha összegzett áramfelvételük alacsonyabb mint 10 A.
	n Az összes egység egyetlen biztosítékra köthető, ha összegzett áramfelvételük alacsonyabb mint 10 A.

	n A földzárlat megszakító (ha van) legyen 
	n A földzárlat megszakító (ha van) legyen 
	B típusú



	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	Az összes modellnél

	d Csak akkor kösse be a berendezést, ha rendelkezik a háromfázisú elektromos rendszereken való munka elvégzésére jogosító képesítéssel.
	d Csak akkor kösse be a berendezést, ha rendelkezik a háromfázisú elektromos rendszereken való munka elvégzésére jogosító képesítéssel.

	• A berendezés egy (
	• A berendezés egy (
	• A berendezés egy (
	5 eres, 



	c Vészhelyzetek esetére és karbantartási célból legyen lehetőség a teljes rendszer teljes áramtalanítására.
	c Vészhelyzetek esetére és karbantartási célból legyen lehetőség a teljes rendszer teljes áramtalanítására.

	• Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)
	• Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)
	• Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)
	A karbantartás megkönnyítése érdekében minden egység rendelkezik leválasztó kapcsolóval. 
	w Emellett feltétlenül szüntesse meg az áramellátást, ha az elektromos alkatrészek karbantartásába vagy javításába kezd.


	• Fűtés nélküli (A típusú) és vízfűtéses (H típusú) modellek esetén
	• Fűtés nélküli (A típusú) és vízfűtéses (H típusú) modellek esetén
	A berendezés és a tápellátás közé leválasztó kapcsolót (nem tartozék) kell beszerelni. A kapcsoló: 
	- legyen összpólusú,
	- legyen összpólusú,
	- legyen összpólusú,

	- az érintkezők legalább 3 mm távolságra váljanak szét,
	- az érintkezők legalább 3 mm távolságra váljanak szét,

	- az egység közelében legyen elhelyezve.
	- az egység közelében legyen elhelyezve.









	2.6.2 A berendezés bekötése 
	2.6.2 A berendezés bekötése 
	2.6.2 A berendezés bekötése 
	(A és H típus)

	Csak a fűtés nélküli és vízfűtéses modellek esetében:
	Csak a fűtés nélküli és vízfűtéses modellek esetében:
	Csak a fűtés nélküli és vízfűtéses modellek esetében:



	Általános tudnivalók
	Általános tudnivalók
	Általános tudnivalók
	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolásokat.
	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolásokat.

	2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 30 oldalon
	2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 30 oldalon
	2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 30 oldalon




	A berendezés bekötése
	A berendezés bekötése
	A berendezés bekötése
	A berendezés bekötése minden telepítési pozícióban megegyezik. Függőleges 2. telepítési pozícióban a karbantartási panel más helyre kerül.
	A berendezés bekötése minden telepítési pozícióban megegyezik. Függőleges 2. telepítési pozícióban a karbantartási panel más helyre kerül.
	A berendezés bekötése minden telepítési pozícióban megegyezik. Függőleges 2. telepítési pozícióban a karbantartási panel más helyre kerül.
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.

	w A tápkábelnek bírnia kell a berendezésben uralkodó magas hőmérsékleteket. A maximális hőmérsékletek tekintetében lásd: 
	w A tápkábelnek bírnia kell a berendezésben uralkodó magas hőmérsékleteket. A maximális hőmérsékletek tekintetében lásd: 
	1.3.6
	Felhasználási terület


	kábelezés vízszintes pozíció esetén (0 típus)
	kábelezés vízszintes pozíció esetén (0 típus)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Szereljen fel leválasztó kapcsolót a tápellátás és a berendezés közé. A leválasztó kapcsoló specifikációjának tekintetében lásd: 2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások.
	1. Szereljen fel leválasztó kapcsolót a tápellátás és a berendezés közé. A leválasztó kapcsoló specifikációjának tekintetében lásd: 2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások.
	1. Szereljen fel leválasztó kapcsolót a tápellátás és a berendezés közé. A leválasztó kapcsoló specifikációjának tekintetében lásd: 2.6.1 A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások.

	2. Távolítsa el a berendezés karbantartási paneljét 
	1
	a berendezés szabad oldalán

	3. Távolítsa el az elektronika házának burkolatát 
	2

	4. Fektesse le a tápkábelt a leválasztó kapcsoló és az egységben az elektronika háza közé
	- A felhasznált átvezető nyílásban 
	- A felhasznált átvezető nyílásban 
	- A felhasznált átvezető nyílásban 
	3

	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.




	5. Vezesse be a kábelt az elektronika házába.
	5. Vezesse be a kábelt az elektronika házába.

	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit 
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit 
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit 
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit 
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit 
	4


	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.
	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.


	c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.
	w A földelő vezeték legyen hosszabb, mint a tápvezetékek.
	w A földelő vezeték legyen hosszabb, mint a tápvezetékek.

	w Csak IndAC
	w Csak IndAC
	2

	Nagy szivárgóáram! Először kösse be a földelést, csak utána a tápvezetékeket. A földelő vezeték minimális átmérője: 10 mm
	2




	6. Kösse be a tápkábelt az X01 sorkapocsba 
	6. Kösse be a tápkábelt az X01 sorkapocsba 
	5

	c A kábel az elektronika házában legyen a lehető legrövidebb. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne érhessen más kábelekhez az elektronika házán belül.
	c A kábel az elektronika házában legyen a lehető legrövidebb. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne érhessen más kábelekhez az elektronika házán belül.

	c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.



	Több egység csatlakoztatása
	Több egység csatlakoztatása
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt egységek elektronika házai között
	1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt egységek elektronika házai között
	1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt egységek elektronika házai között

	- Vezesse át a kábelt a vezetőnyílásokon 
	- Vezesse át a kábelt a vezetőnyílásokon 
	- Vezesse át a kábelt a vezetőnyílásokon 
	- Vezesse át a kábelt a vezetőnyílásokon 
	1

	- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.





	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét egységnél.
	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét egységnél.

	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.

	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.
	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.


	c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.


	3. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	3. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	2

	c A kábel az elektronika házában legyen a lehető legrövidebb. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne érhessen más kábelekhez az elektronika házán belül.
	c A kábel az elektronika házában legyen a lehető legrövidebb. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne érhessen más kábelekhez az elektronika házán belül.


	4. Ismételje meg az 1. és a 3. lépést mindegyik további bekötendő egységnél.
	4. Ismételje meg az 1. és a 3. lépést mindegyik további bekötendő egységnél.
	c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.





	1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon
	1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon
	1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon





	2.6.3 A berendezés csatlakoztatása (E típus)
	2.6.3 A berendezés csatlakoztatása (E típus)
	2.6.3 A berendezés csatlakoztatása (E típus)
	Csak elektromos fűtésű modellek esetén
	Csak elektromos fűtésű modellek esetén
	Csak elektromos fűtésű modellek esetén



	Általános tudnivalók
	Általános tudnivalók
	Általános tudnivalók
	c Minden egyes berendezést külön kell csatlakoztatni a hálózati tápellátáshoz.
	c Minden egyes berendezést külön kell csatlakoztatni a hálózati tápellátáshoz.
	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolásokat.

	2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 30 oldalon
	2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 30 oldalon
	2.6.1 „A tápellátás bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások” a 30 oldalon




	A fűtőegység kinyitása
	A fűtőegység kinyitása
	A fűtőegység kinyitása
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Hajtsa végre az alábbi műveleteket minden egységnél:

	1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (
	1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (
	1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (
	1


	2. Távolítsa el a fedelet (
	2. Távolítsa el a fedelet (
	2


	3. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	3. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	3


	4. Távolítsa el a kábeltér fedőlemezét (
	4. Távolítsa el a kábeltér fedőlemezét (
	4






	A berendezés csatlakoztatása
	A berendezés csatlakoztatása
	A berendezés csatlakoztatása
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.

	w Az egyes berendezéseket egyesével csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz
	w Az egyes berendezéseket egyesével csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Hajtsa végre az alábbi műveleteket minden egységnél:

	1. Vezesse a tápkábelt a berendezéshez:
	1. Vezesse a tápkábelt a berendezéshez:
	1. Vezesse a tápkábelt a berendezéshez:
	• Vezesse át a kábelt a nyíláson (
	• Vezesse át a kábelt a nyíláson (
	• Vezesse át a kábelt a nyíláson (
	1

	• Helyezze el a kábelt a kábeltérben 
	2
	n Az átvezető nyílásban helyezzen el tömszelencét a kábel kihúzódás elleni rögzítése érdekében.
	n Az átvezető nyílásban helyezzen el tömszelencét a kábel kihúzódás elleni rögzítése érdekében.





	2. Kösse be a kábelt az 
	2. Kösse be a kábelt az 
	3


	3. Kösse be a földelést a 
	3. Kösse be a földelést a 
	4
	w A földelő vezeték legyen hosszabb, mint a tápvezetékek.
	w A földelő vezeték legyen hosszabb, mint a tápvezetékek.



	4. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő berendezésnél.
	4. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő berendezésnél.



	1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon
	1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon
	1.2.3 „Kapcsolódó dokumentumok” a 5 oldalon






	2.7 A 
	2.7 A 
	2.7 A 
	b-control

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	a vezérlőegység telepítése:b-control
	a vezérlőegység telepítése:b-control
	telepítés:b-control
	IndAC
	2

	b-control



	2.7.1 A vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.7.1 A vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.7.1 A vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások
	Elhelyezkedés
	Elhelyezkedés
	Elhelyezkedés
	A vezérlőt a falra vagy egy szabványos bekötődobozhoz is rögzítheti.

	Kábelezés
	Kábelezés
	A vezérlő egy kábellel (nem tartozék) csatlakozik a berendezéshez, és sorosan több berendezéshez is csatlakoztatható.
	Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel: 
	Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel: 
	• A kábel legyen a lehető legrövidebb.
	• A kábel legyen a lehető legrövidebb.
	• A kábel legyen a lehető legrövidebb.

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





	Több berendezés egyetlen vezérlőhöz
	Több berendezés egyetlen vezérlőhöz
	Egyetlen vezérlőhöz maximum 10 ventilátor csatlakoztatható.
	Egyetlen vezérlőhöz maximum 10 ventilátor csatlakoztatható.
	A berendezés ventilátorainak száma a kapacitástól és a hossztól függ. Az alábbi táblázat az 1 vezérlőt tartalmazó összeállítás maximálisan megengedett teljes hosszát jelzi. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Kapacitás
	Vezérlőnkénti maximális teljes hossz


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	IndAC2 ST
	2

	5 m

	<TABLE ROW>
	IndAC2 MX
	2

	7,5 m






	n Ha több berendezést szeretne csatlakoztatni, forduljon a Biddle tanácsadójához.
	n Ha több berendezést szeretne csatlakoztatni, forduljon a Biddle tanácsadójához.


	Kimeneti feszültség beállítása
	Kimeneti feszültség beállítása
	A vezérlő folyamatosan változó módon be tudja állítani a berendezés fokozatát. A kimeneti feszültség Vmin és Vmax közötti értékre állítható be. Ezt a berendezés teljes telepítése és az összes csatlakozás létrehozása után l...




	2.7.2 A vezérlő felszerelése és csatlakoztatása
	2.7.2 A vezérlő felszerelése és csatlakoztatása
	2.7.2 A vezérlő felszerelése és csatlakoztatása
	1. Távolítsa el a beállító gombot.
	1. Távolítsa el a beállító gombot.
	w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin dolgozik, ki legyen kapcsolva.
	w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin dolgozik, ki legyen kapcsolva.

	c Az egység bekötéséhez használja a mellékelt kapcsolási rajzot.
	c Az egység bekötéséhez használja a mellékelt kapcsolási rajzot.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1. Távolítsa el a beállító gombot.
	1. Távolítsa el a beállító gombot.
	1. Távolítsa el a beállító gombot.

	2. Távolítsa el a hatlapú csavaranyát.
	2. Távolítsa el a hatlapú csavaranyát.

	3. Távolítsa el az elzáró kupakot.
	3. Távolítsa el az elzáró kupakot.

	4. Rögzítse a felületre szerelt dobozt a falhoz, ha nem szabványos bekötődobozt használ.
	4. Rögzítse a felületre szerelt dobozt a falhoz, ha nem szabványos bekötődobozt használ.
	c Ha IP54 védettségi besorolásra van szükség és rendkívül nedves körülményekre lehet számítani, a felületre szerelt doboz alján egy (max. 5 mm) átmérőjű) lyukat kell fúrni a kondenzvíz elvezetéséhez.
	c Ha IP54 védettségi besorolásra van szükség és rendkívül nedves körülményekre lehet számítani, a felületre szerelt doboz alján egy (max. 5 mm) átmérőjű) lyukat kell fúrni a kondenzvíz elvezetéséhez.


	5. Kösse össze a vezérlőkábellel (nem tartozék) a vezérlőt és egy tetszés szerint kiválasztott berendezést. A kábel specifikációjával kapcsolatban lásd a következő fejezetet: 
	5. Kösse össze a vezérlőkábellel (nem tartozék) a vezérlőt és egy tetszés szerint kiválasztott berendezést. A kábel specifikációjával kapcsolatban lásd a következő fejezetet: 
	2.7.1
	A vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások


	6. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a vezérlőhöz. Lásd a mellékelt bekötési rajzot.
	6. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a vezérlőhöz. Lásd a mellékelt bekötési rajzot.
	c Ne kapcsolja ki a vezérlőt, ha a berendezés telepítésének befejezése után még szeretné beállítani a kimeneti feszültséget.
	c Ne kapcsolja ki a vezérlőt, ha a berendezés telepítésének befejezése után még szeretné beállítani a kimeneti feszültséget.


	7. A 2 kis csavar és gyűrű segítségével csavarozza a kapcsolót a felületre szerelt dobozhoz vagy szabványos bekötődobozhoz.
	7. A 2 kis csavar és gyűrű segítségével csavarozza a kapcsolót a felületre szerelt dobozhoz vagy szabványos bekötődobozhoz.

	8. Szerelje vissza az elzáró kupakot.
	8. Szerelje vissza az elzáró kupakot.

	9. Rögzítse vissza a hatlapú csavaranyát.
	9. Rögzítse vissza a hatlapú csavaranyát.

	10. Szerelje vissza a beállító gombot: Nyomja le erősen, és állítsa „0” helyzetbe.
	10. Szerelje vissza a beállító gombot: Nyomja le erősen, és állítsa „0” helyzetbe.





	2.7.3 A vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez
	2.7.3 A vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez
	2.7.3 A vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez
	2.7.3 A vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez

	w A berendezésnek földeltnek kell lennie.
	w A berendezésnek földeltnek kell lennie.
	w A berendezésnek földeltnek kell lennie.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Vezesse be a kábelt az egységben lévő elektronika házába.
	1. Vezesse be a kábelt az egységben lévő elektronika házába.
	- A felhasznált átvezető nyílásban (
	- A felhasznált átvezető nyílásban (
	- A felhasznált átvezető nyílásban (
	1

	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.




	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába.
	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába.

	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit (
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit (
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit (
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit (
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit (
	2


	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.
	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.


	c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.


	3. Kösse be a kábelt az X60 sorkapocsba (
	3. Kösse be a kábelt az X60 sorkapocsba (
	3





	Több berendezés soros kapcsolása egyetlen vezérlő egységhez
	Több berendezés soros kapcsolása egyetlen vezérlő egységhez
	Több berendezés soros kapcsolása egyetlen vezérlő egységhez
	n Olvassa el a 
	n Olvassa el a 
	n Olvassa el a 
	2.7.1
	A vezérlővel kapcsolatos különleges megfontolások


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Helyezze el a kábelt az összekapcsolni kívánt berendezések elektronika házai között
	1. Helyezze el a kábelt az összekapcsolni kívánt berendezések elektronika házai között
	1. Helyezze el a kábelt az összekapcsolni kívánt berendezések elektronika házai között

	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	1

	- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.





	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét egységnél.
	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét egységnél.

	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.

	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.
	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.


	c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.


	3. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	3. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	2


	4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden további bekötendő berendezésnél.
	4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden további bekötendő berendezésnél.







	2.7.4 További vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez (opcionális)
	2.7.4 További vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez (opcionális)
	2.7.4 További vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez (opcionális)
	2.7.4 További vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez

	A ventilátoroknak kb. 3 másodperc indulási időre van szükségük. Ez további vezérlő beépítésével oldható meg, amely lassú forgásba hozza a ventilátorokat, ha az ajtó bezáródik. 
	A ventilátoroknak kb. 3 másodperc indulási időre van szükségük. Ez további vezérlő beépítésével oldható meg, amely lassú forgásba hozza a ventilátorokat, ha az ajtó bezáródik. 
	n A ventilátorok éjszaka is lassan tovább forognak. Kapcsolja ki az olyan vezérlővel felszerelt berendezést, amelyet a rendszer akkor is használ a berendezés működtetéséhez, ha az nem kívánatos.

	Rögzítse a kiegészítő vezérlőt a falhoz, egy szabványos bekötődobozhoz vagy a berendezés közelében lévő helyhez.
	1. Helyezze a vezérlőt egy logikus helyre. 
	1. Helyezze a vezérlőt egy logikus helyre. 
	1. Helyezze a vezérlőt egy logikus helyre. 
	n Ügyeljen rá, hogy egyértelműen különbözzön a kiegészítő vezérlő a berendezés működtetéséhez használt vezérlőtől.
	n Ügyeljen rá, hogy egyértelműen különbözzön a kiegészítő vezérlő a berendezés működtetéséhez használt vezérlőtől.



	2. Csatlakoztassa a vezérlőt a bekötési rajznak megfelelően. Ennek elvégzésekor kövesse a következő részekben ismertetett műveleteket: 
	2. Csatlakoztassa a vezérlőt a bekötési rajznak megfelelően. Ennek elvégzésekor kövesse a következő részekben ismertetett műveleteket: 
	2.7.2
	A vezérlő felszerelése és csatlakoztatása
	2.7.3
	A vezérlő csatlakoztatása a berendezéshez
	c Távolítsa el az X60 sorkapocs 5. és 6. pozíciója közötti átkötést. 
	c Távolítsa el az X60 sorkapocs 5. és 6. pozíciója közötti átkötést. 

	n Még ne zárja le a vezérlőt.







	2.8 A 
	2.8 A 
	2.8 A 
	b-touch

	a vezérlőegység telepítése:b-touch
	a vezérlőegység telepítése:b-touch
	a vezérlőegység telepítése:b-touch
	telepítés:b-touch
	az IndAC
	2

	számos vezérlőegység áll rendelkezésre. Ez a fejezet a 
	b-touch




	2.8.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.8.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.8.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások
	Elhelyezkedés
	Elhelyezkedés
	Elhelyezkedés
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• A kezelőpanelt a falra vagy egy szabványos bekötődobozhoz is rögzítheti.
	• A kezelőpanelt a falra vagy egy szabványos bekötődobozhoz is rögzítheti.
	• A kezelőpanelt a falra vagy egy szabványos bekötődobozhoz is rögzítheti.
	c Ha az IP54 védelmi osztály szükséges, a kezelőpanelt házban szállítjuk.
	c Ha az IP54 védelmi osztály szükséges, a kezelőpanelt házban szállítjuk.




	Kábelezés
	Kábelezés
	n Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel:
	n Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel:
	- A kezelőpanel és az (első) csatlakoztatott berendezés közötti vezérlőkábel nem lehet hosszabb, mint 
	- A kezelőpanel és az (első) csatlakoztatott berendezés közötti vezérlőkábel nem lehet hosszabb, mint 
	- A kezelőpanel és az (első) csatlakoztatott berendezés közötti vezérlőkábel nem lehet hosszabb, mint 
	50 m


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

	- A vezérlőkábeleket fektesse le egyenesen vagy tekerje fel egy kétszálas hengerbe, amelyhez hajtsa félbe őket a feltekerésük előtt. Ennek hatására a mágneses mezők megfelelő mértékig kioltják egymást.
	- A vezérlőkábeleket fektesse le egyenesen vagy tekerje fel egy kétszálas hengerbe, amelyhez hajtsa félbe őket a feltekerésük előtt. Ennek hatására a mágneses mezők megfelelő mértékig kioltják egymást.



	n Csak Biddle vezérlőkábelt használjon. A normál moduláris telefonkábel NEM megfelelő.
	n Csak Biddle vezérlőkábelt használjon. A normál moduláris telefonkábel NEM megfelelő.


	Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	• Egyetlen kezelőpanelhez maximum 
	• Egyetlen kezelőpanelhez maximum 
	• Egyetlen kezelőpanelhez maximum 
	10 „Auto”
	Az „Auto” berendezéshez 2 „Basic” berendezés.
	A berendezések tehát sorosan vannak egymáshoz kapcsolva.


	• A vezérlőkábelek teljes hossza az első és az utolsó egység között nem lehet több, mint 
	• A vezérlőkábelek teljes hossza az első és az utolsó egység között nem lehet több, mint 
	100 m


	• Csak ugyanabba a terméksorozatba tartozó, ugyanolyan elemtípussal rendelkező és ugyanolyan kapacitású berendezések kombinálhatók egyetlen kezelőpanel segítségével.
	• Csak ugyanabba a terméksorozatba tartozó, ugyanolyan elemtípussal rendelkező és ugyanolyan kapacitású berendezések kombinálhatók egyetlen kezelőpanel segítségével.

	• Konfigurálja bármelyik egyedüli berendezést főegységként. A berendezések összekötési sorrendje nem fontos.
	• Csatlakoztassa a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemeket a főegységhez.
	• Csatlakoztassa a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemeket a főegységhez.
	n A fő berendezés arról ismerhető fel, hogy a típustábláján szereplő típusjelzés tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.
	n A fő berendezés arról ismerhető fel, hogy a típustábláján szereplő típusjelzés tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.

	n NE távolítsa el a többi berendezésen a külső vezérlőelemek bemeneti átkötéseit.
	n NE távolítsa el a többi berendezésen a külső vezérlőelemek bemeneti átkötéseit.




	Kezelőpanel nélküli működés
	Kezelőpanel nélküli működés
	A berendezés kezelőpanel nélkül működtethető. Ebben az esetben csak a telepítés befejezése után távolítsa el a kezelőpanelt.




	2.8.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása
	2.8.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása
	2.8.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Fektesse le a vezérlőkábelt.
	1. Fektesse le a vezérlőkábelt.
	1. Fektesse le a vezérlőkábelt.

	2. Csúsztassa ki a kezelőpanelt a fali tartóelemből.
	2. Csúsztassa ki a kezelőpanelt a fali tartóelemből.

	3. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az X397 csatlakozóhoz, .
	3. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az X397 csatlakozóhoz, .
	c Gondoskodjon róla, hogy a fali tartóelem mögött a fal sima felületű legyen.
	c Gondoskodjon róla, hogy a fali tartóelem mögött a fal sima felületű legyen.

	c Helyezze a kezelőpanelt a mellékelt házba, ha az IP54 védelmi osztály szükséges. A kábelvezető nyílásoknak az alján kell lennie.
	c Helyezze a kezelőpanelt a mellékelt házba, ha az IP54 védelmi osztály szükséges. A kábelvezető nyílásoknak az alján kell lennie.


	4. Csavarozza a fali tartóelemet a bekötődobozhoz vagy a falhoz.
	4. Csavarozza a fali tartóelemet a bekötődobozhoz vagy a falhoz.
	c A kezelőpanelt csak akkor helyezze vissza a fali tartóelemre, miután a tápellátást bekapcsolta az összes összekapcsolt berendezéshez.
	c A kezelőpanelt csak akkor helyezze vissza a fali tartóelemre, miután a tápellátást bekapcsolta az összes összekapcsolt berendezéshez.







	2.8.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
	2.8.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
	2.8.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
	2.8.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez

	w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin dolgozik, ki legyen kapcsolva.
	w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin dolgozik, ki legyen kapcsolva.
	w Ügyeljen arra, hogy a tápellátás, amin dolgozik, ki legyen kapcsolva.

	Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) modellek esetén
	Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) modellek esetén
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Vezesse be a vezérlőkábelt a berendezésbe (
	1. Vezesse be a vezérlőkábelt a berendezésbe (
	1

	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	- Rögzítse a kábelt az egységen belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.




	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába (
	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába (
	2


	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.

	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.
	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.


	c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.


	3. Kösse be a kábelt az X530 sorkapocsba (
	3. Kösse be a kábelt az X530 sorkapocsba (
	3




	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)
	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Vezesse be a vezérlőkábelt a berendezésbe (
	1. Vezesse be a vezérlőkábelt a berendezésbe (
	1

	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Az egységekbe a sor bármelyik vége felől bevezetheti a kábelt.
	- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket (
	- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket (
	1




	2. Vezesse át a kábelt a kábeltálcán 
	2. Vezesse át a kábelt a kábeltálcán 
	2
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.


	3. Kösse be a kábelt az X530 sorkapocsba (
	3. Kösse be a kábelt az X530 sorkapocsba (
	3






	Több berendezés soros kapcsolása egyetlen kezelőpanelhez
	Több berendezés soros kapcsolása egyetlen kezelőpanelhez
	Több berendezés soros kapcsolása egyetlen kezelőpanelhez
	Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) modellek esetén:
	Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) modellek esetén:
	Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) modellek esetén:
	Vízfűtéses (H típusú) és fűtés nélküli (A típusú) modellek esetén:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt egységek elektronika házai között
	1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt egységek elektronika házai között
	1. Helyezze el az összekötő kábelt az összekapcsolni kívánt egységek elektronika házai között

	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	- Vezesse át a kábelt az átvezető nyílásokon (
	1

	- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	- Rögzítse a kábelt az egységeken belül a peremhez a kábelbilincsekkel. 
	w Ne hagyja a kábelt lazán feküdni vagy lógni.





	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét egységnél.
	2. Vezesse be a kábelt az elektronika házába mindkét egységnél.

	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.
	- Vágja ki az elektronika házának a gumigyűrűit a megfelelő méretre.

	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.
	- Fűzze át a tápkábelt az elektronika házának a falán.


	c Ügyeljen rá, hogy a gumigyűrű a megfelelő tömítés érdekében szorosan illeszkedjen a kábel köré.




	1. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	1. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	1. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	1. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	1. Kösse be a kábelt mindkét egységnél az X60 sorkapocsba 
	2


	2. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő berendezésnél.
	2. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő berendezésnél.




	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	n Elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) modelleknél használjon Biddle vezérlőkábeleket.
	n Elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) modelleknél használjon Biddle vezérlőkábeleket.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Kösse be a kábelt az első berendezésnél az X535 sorkapocsba (
	1. Kösse be a kábelt az első berendezésnél az X535 sorkapocsba (
	1. Kösse be a kábelt az első berendezésnél az X535 sorkapocsba (
	1


	2. A kábelt vezesse át a kábeltálcán 
	2. A kábelt vezesse át a kábeltálcán 
	2
	3
	- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket, vagy kihúzhatja azokat a berendezés oldalából.
	- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket, vagy kihúzhatja azokat a berendezés oldalából.
	- Ha szükséges, felcserélheti a kábelvezető lemezeket, vagy kihúzhatja azokat a berendezés oldalából.


	w A kábeltálca 
	2



	3. Kösse be a kábelt a második berendezésnél az X530 sorkapocsba (
	3. Kösse be a kábelt a második berendezésnél az X530 sorkapocsba (
	4


	4. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő berendezésnél.
	4. Ismételje meg az összes lépést minden további bekötendő berendezésnél.









	2.9 A külső kezelőszervek telepítése
	2.9 A külső kezelőszervek telepítése
	2.9 A külső kezelőszervek telepítése

	2.9.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.9.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.9.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges megfontolások
	A berendezés bemenetei: i1, i2, i3 (11, 22, 33)
	A berendezés bemenetei: i1, i2, i3 (11, 22, 33)
	A berendezés bemenetei: i1, i2, i3 (11, 22, 33)
	telepítés:külsőkezelőszervek
	telepítés:külsőkezelőszervek
	Csak automata 
	CHIPS


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az X520 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van a bemeneti jelhez. 
	Az ajtókapcsolót (alapfelszereltség) ehhez lehet csatlakoztatni. További lehetőségek: időzítőkapcsoló, szobatermosztát vagy az épületfelügyeleti rendszertől érkező jel.

	c A bemenetek potenciálmentes érintkezőkre vannak tervezve, ezeket nem kell feltölteni.
	c A bemenetek potenciálmentes érintkezőkre vannak tervezve, ezeket nem kell feltölteni.

	c Több berendezés bemenetét TILOS egymáshoz csatlakoztatni.
	c Több berendezés bemenetét TILOS egymáshoz csatlakoztatni.

	n A 
	n A 
	Switch all units off (
	Switch all units off

	Minden berendezés kikapcsolása
	)
	60. Function of inputs (
	60. Function of inputs

	60. A bemenetek funkciói
	)



	A berendezésen lévő o1, o2, o3 kimenetek
	A berendezésen lévő o1, o2, o3 kimenetek
	Csak automata 
	Csak automata 
	CHIPS


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az X510 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van a kimeneti jelhez. Ezeket fel lehet használni pl. a központi fűtési vezérlésére, vagy az ÉGR állapotjelentéseinek továbbítására.
	c A kimenetek potenciálmentes érintkezők (relék). Maximális terhelésük 24 V / 1 A.
	c A kimenetek potenciálmentes érintkezők (relék). Maximális terhelésük 24 V / 1 A.


	Opciók és üzemeltetés
	Opciók és üzemeltetés
	Az opciók és az üzemeltetés a bemenettől és a kimenettől, valamint a kezelőpanel beállításaitól függenek.




	2.9.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
	2.9.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
	2.9.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
	Csak automata 
	Csak automata 
	Csak automata 
	CHIPS


	kültérihőmérséklet-érzékelőA 
	kültérihőmérséklet-érzékelő
	CHIPS
	Ehhez különböző lehetőségek állnak rendelkezésre.

	n A kívánt lehetőség kiválasztható a telepítési útmutatóból.
	n A kívánt lehetőség kiválasztható a telepítési útmutatóból.
	n A kívánt lehetőség kiválasztható a telepítési útmutatóból.

	1. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő
	1. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő
	1. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő

	2. Egy havi átlaghőmérsékleteket tartalmazó táblázat
	2. Egy havi átlaghőmérsékleteket tartalmazó táblázat


	c Az automatikus vezérlés kültérihőmérséklet- érzékelő nélkül kevésbé hatékony.
	c Az automatikus vezérlés kültérihőmérséklet- érzékelő nélkül kevésbé hatékony.

	n A táblázat használata esetén egy szimbólum jelöli a kezelőpanel kültérihőmérséklet-érzékelőjének hiányát.
	n A táblázat használata esetén egy szimbólum jelöli a kezelőpanel kültérihőmérséklet-érzékelőjének hiányát.




	A kültérihőmérséklet-érzékelő elhelyezése
	A kültérihőmérséklet-érzékelő elhelyezése
	A kültérihőmérséklet-érzékelő elhelyezése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Szerelje fel a kültérihőmérséklet-érzékelőt a külső falra:
	• legalább 1 méterre az ajtónyílás oldalától vagy legalább 2 méterre az ajtónyílás felett;
	• legalább 1 méterre az ajtónyílás oldalától vagy legalább 2 méterre az ajtónyílás felett;
	• legalább 1 méterre az ajtónyílás oldalától vagy legalább 2 méterre az ajtónyílás felett;

	• közvetlen napsugárzástól távol, és lehetőleg csapadéktól védett helyre.
	• közvetlen napsugárzástól távol, és lehetőleg csapadéktól védett helyre.






	A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése
	A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése
	A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Szerelje fel a kültérihőmérséklet-érzékelőt a külső falra
	1. Szerelje fel a kültérihőmérséklet-érzékelőt a külső falra
	1. Szerelje fel a kültérihőmérséklet-érzékelőt a külső falra

	2. A kültérihőmérséklet-érzékelőt (
	2. A kültérihőmérséklet-érzékelőt (
	2. A kültérihőmérséklet-érzékelőt (
	1

	n Legalább 0,5 mm
	n Legalább 0,5 mm
	2


	Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel: 
	Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel: 
	• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.
	• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.
	• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.

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





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Csatlakoztassa az érzékelőt 
	3. Csatlakoztassa az érzékelőt 
	az elektronika házában lévő vezérlő áramköri kártya X540 csatlakozójához


	4. A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési útmutató. Ez végigkalauzolja Önt a legfontosabb beállításokon. A folyamat során a kültérihőmérséklet- érzékelőt is telepíteni kell.
	4. A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési útmutató. Ez végigkalauzolja Önt a legfontosabb beállításokon. A folyamat során a kültérihőmérséklet- érzékelőt is telepíteni kell.
	Ha a Telepítési útmutató nem indul be: 
	- Nyissa meg a telepítési útmutatót: 
	- Nyissa meg a telepítési útmutatót: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Installation


	menü
	menü
	Karbantartás
	Telepítés

	)










	2.9.3 A helyiségérzékelő 
	2.9.3 A helyiségérzékelő 
	2.9.3 A helyiségérzékelő 
	(tartozék)

	helyiségérzékelő
	helyiségérzékelő
	helyiségérzékelő
	Automata 
	CHIPS


	Az automatikus 
	CHIPS

	Bizonyos esetekben a helyiség hőmérséklete nagymértékben eltér a légbeömlő rács közelében érzékelt hőmérséklettől. Ez például a következő helyzetekre vonatkozik: 
	• Huzatáramlás a föld felett;
	• Huzatáramlás a föld felett;
	• Ha a kezelőpanel 
	45. Additional frost protection (
	45. Additional frost protection

	45. Fagy elleni extra védelem
	)


	A Biddle helyiségérzékelő használatát javasolja az ilyen helyzetekben.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Szerelje fel a helyiségérzékelőt a helyiségben 
	1. Szerelje fel a helyiségérzékelőt a helyiségben 
	olyan helyre, ahol először érezhető a hideg vagy huzatáramlás
	c Ne helyezze az érzékelőt a berendezésből közvetlenül kiáramló levegő útjába.
	c Ne helyezze az érzékelőt a berendezésből közvetlenül kiáramló levegő útjába.


	2. Kösse össze a kábellel (nem tartozék) a helyiségérzékelőt 
	1
	n Legalább 0,5 mm
	n Legalább 0,5 mm
	2


	n Több berendezést magában foglaló összeállítás esetén csatlakoztassa a kábelt a fő berendezéshez, melynek a típustáblán szereplő típusjelzése tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.
	n Több berendezést magában foglaló összeállítás esetén csatlakoztassa a kábelt a fő berendezéshez, melynek a típustáblán szereplő típusjelzése tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.

	Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel: 
	Vegye figyelembe az alábbiakat, mert egyébként hiba léphet fel: 
	• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.
	• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.
	• A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek.

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





	3. Vezesse be a kábelt a berendezésbe.
	3. Vezesse be a kábelt a berendezésbe.

	4. Kösse be a kábelt az 
	4. Kösse be a kábelt az 
	X64






	2.9.4 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 
	2.9.4 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 
	2.9.4 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 
	Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén
	Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén
	Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén
	1. Szerelje fel az 
	1. Szerelje fel az 
	1. Szerelje fel az 
	ajtókapcsoló


	2. Kösse be az ajtókapcsolót az X60 sorkapocsba a mellékelt bekötési rajznak megfelelően.


	Automata 
	Automata 
	CHIPS


	1. Szerelje fel az 
	1. Szerelje fel az 
	1. Szerelje fel az 
	ajtókapcsoló


	2. Csatlakoztassa az ajtókapcsolót 
	a berendezés vezérlő áramköri kártyájának i3 (33) (X520) bemenetéhez.

	3. A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési útmutató. Ez végigkalauzolja Önt a legfontosabb beállításokon. A folyamat során az ajtókapcsoló is telepítve lesz.
	3. A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési útmutató. Ez végigkalauzolja Önt a legfontosabb beállításokon. A folyamat során az ajtókapcsoló is telepítve lesz.
	Ha a Telepítési útmutató nem indul be: 
	- Nyissa meg a telepítési útmutatót: 
	- Nyissa meg a telepítési útmutatót: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Installation


	menü
	menü
	Karbantartás
	Telepítés

	)








	2.9.5 A riasztójel csatlakoztatása
	2.9.5 A riasztójel csatlakoztatása
	2.9.5 A riasztójel csatlakoztatása
	riasztójel
	riasztójel
	riasztójel
	Csak IndAC
	2


	Az automatikus 
	CHIPS
	az egyik ventilátor.

	Az alapszintű vezérléssel rendelkező berendezések is felszerelhetők opcionálisan ilyen riasztójellel.
	c Az alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) berendezés érintkezőjének terhelése legfeljebb 250 VAC és 2 A lehet.
	c Az alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) berendezés érintkezőjének terhelése legfeljebb 250 VAC és 2 A lehet.

	n Az érintkezés csak akkor jön létre, ha a berendezés áramforráshoz csatlakozik, és nincsenek hibák.
	n Az érintkezés csak akkor jön létre, ha a berendezés áramforráshoz csatlakozik, és nincsenek hibák.

	n Az IndAC
	n Az IndAC
	2




	A riasztójel csatlakoztatása a berendezéshez
	A riasztójel csatlakoztatása a berendezéshez
	A riasztójel csatlakoztatása a berendezéshez
	Automatikus vezérlésű modellek esetén (automatikus típus)
	Automatikus vezérlésű modellek esetén (automatikus típus)
	Automatikus vezérlésű modellek esetén (automatikus típus)
	Automatikus vezérlésű modellek esetén (automatikus típus)
	Automatikus vezérlésű modellek esetén (automatikus típus)

	A riasztójel fogadható kimeneti, ModBus vagy más épületfelügyeleti rendszeren keresztül. Hozza létre a szükséges csatlakozást.

	Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén (alap típus)
	Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén (alap típus)
	Alapszintű vezérléssel rendelkező modellek esetén (alap típus)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Helyezze a riasztókábelt (nem tartozék) a berendezés és a riasztójelet fogadó készülék közé.
	1. Helyezze a riasztókábelt (nem tartozék) a berendezés és a riasztójelet fogadó készülék közé.
	1. Helyezze a riasztókábelt (nem tartozék) a berendezés és a riasztójelet fogadó készülék közé.
	n Ha a riasztójelet sorosan több másik berendezéshez is csatlakoztatni kell: Vezesse a kábelt a főegységként használni kívánt berendezéshez.
	n Ha a riasztójelet sorosan több másik berendezéshez is csatlakoztatni kell: Vezesse a kábelt a főegységként használni kívánt berendezéshez.


	2. Csatlakoztassa a riasztókábelt ahhoz a készülékhez, amelyen a riasztójelet fogadni kell.
	3. Csatlakoztassa a berendezés riasztókábelét az X15 csatlakozó TK rögzítőihez.
	3. Csatlakoztassa a berendezés riasztókábelét az X15 csatlakozó TK rögzítőihez.








	Több berendezés egyetlen riasztójellel
	Több berendezés egyetlen riasztójellel
	Több berendezés egyetlen riasztójellel
	Több berendezés egyidejű beállításánál a riasztójel sorosan csatlakozik a berendezésekhez. 
	Több berendezés egyidejű beállításánál a riasztójel sorosan csatlakozik a berendezésekhez. 
	n A csak alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) berendezéseket tartalmazó beállítás során az egyes berendezések önállóan csatlakoztathatók egy riasztójelhez.
	n A csak alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) berendezéseket tartalmazó beállítás során az egyes berendezések önállóan csatlakoztathatók egy riasztójelhez.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Kösse össze a riasztókábellel a berendezéseket.
	1. Kösse össze a riasztókábellel a berendezéseket.
	1. Kösse össze a riasztókábellel a berendezéseket.
	1. Kösse össze a riasztókábellel a berendezéseket.

	2. Csatlakoztassa a riasztókábelt az első olyan berendezés X15 csatlakozójához, amelyikhez már csatlakoztatva van a riasztójel (automatikus vagy alap típusú főegység): 
	2. Csatlakoztassa a riasztókábelt az első olyan berendezés X15 csatlakozójához, amelyikhez már csatlakoztatva van a riasztójel (automatikus vagy alap típusú főegység): 
	- Távolítsa el a 
	- Távolítsa el a 
	- Távolítsa el a 
	2


	- Csatlakoztassa a 
	- Csatlakoztassa a 
	3



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. Csatlakoztassa a sorosan csatlakoztatni kívánt berendezés riasztókábelét az X15 
	3. Csatlakoztassa a sorosan csatlakoztatni kívánt berendezés riasztókábelét az X15 
	1


	4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden további, sorosan bekötendő berendezésnél. 
	4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden további, sorosan bekötendő berendezésnél. 
	n Az utolsó 
	n Az utolsó 
	2











	2.9.6 A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	2.9.6 A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	2.9.6 A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	Modbus
	Modbus
	Modbus
	BACnet
	n A Modbus (és esetleg a BACnet) csatlakoztatására éshasználatára vonatkozó részletes kézikönyv itt található: 
	n A Modbus (és esetleg a BACnet) csatlakoztatására és
	www.biddle.info.




	Kommunikációs paraméterek
	Kommunikációs paraméterek
	Kommunikációs paraméterek
	kommunikációs paraméterekA Modbus rendszernek az alábbi kommunikációs paramétereket kell tartalmaznia:
	kommunikációs paraméterekA Modbus rendszernek az alábbi kommunikációs paramétereket kell tartalmaznia:
	kommunikációs paraméterekA Modbus rendszernek az alábbi kommunikációs paramétereket kell tartalmaznia:
	kommunikációs paraméterek

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	kommunikációs paraméter
	érték


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Bitsebesség
	bitsebesség

	9600 

	<TABLE ROW>
	ADATOK
	8

	<TABLE ROW>
	Paritás
	paritás

	nincs

	<TABLE ROW>
	Stopbitek
	stopbitek

	1




	A berendezés és a Modbus közötti átviteli időtartam 4,2 msec.




	Vezetékek
	Vezetékek
	Vezetékek
	vezetékekA Modbus rendszerhez való csatlakozáshoz sodrott érpárú kábelt kell használni. A kábelnek egy harmadik eret is kell tartalmaznia a földelés (GND) számára. Normál esetben négypólusú, sodrott érpárú kábelt használnak; egy é
	vezetékekA Modbus rendszerhez való csatlakozáshoz sodrott érpárú kábelt kell használni. A kábelnek egy harmadik eret is kell tartalmaznia a földelés (GND) számára. Normál esetben négypólusú, sodrott érpárú kábelt használnak; egy é
	vezetékekA Modbus rendszerhez való csatlakozáshoz sodrott érpárú kábelt kell használni. A kábelnek egy harmadik eret is kell tartalmaznia a földelés (GND) számára. Normál esetben négypólusú, sodrott érpárú kábelt használnak; egy é
	vezetékek

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Modbus A = -
	Modbus B = +
	GND = föld
	n Ha nincs adatátvitel, ennek oka a vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása lehet. Cserélje fel az A- és a B+ vezetéket.
	n Ha nincs adatátvitel, ennek oka a vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása lehet. Cserélje fel az A- és a B+ vezetéket.





	A berendezés csatlakoztatása 
	A berendezés csatlakoztatása 
	A berendezés csatlakoztatása 
	Modbus rendszerhez

	1. Kösse össze kábellel a 
	1. Kösse össze kábellel a 
	1. Kösse össze kábellel a 
	1. Kösse össze kábellel a 
	Modbus rendszert
	n Több berendezést magában foglaló összeállítás esetén csatlakoztassa a kábelt a fő berendezéshez, melynek a típustáblán szereplő típusjelzése tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.
	n Több berendezést magában foglaló összeállítás esetén csatlakoztassa a kábelt a fő berendezéshez, melynek a típustáblán szereplő típusjelzése tartalmazza az „Auto” kiterjesztést.


	BACnet esetében: Kösse össze a kábellel az átjárót és a berendezést.
	BACnet esetében:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Csatlakoztassa a kábelt a berendezéshez a mellékelt bekötési rajznak megfelelően:
	2. Csatlakoztassa a kábelt a berendezéshez a mellékelt bekötési rajznak megfelelően:
	BACnet esetében: Használja az alábbi kapcsolási rajzot.
	BACnet esetében:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	- Vezesse be a kábelt az elektronika házába.
	- Vezesse be a kábelt az elektronika házába.
	- Vezesse be a kábelt az elektronika házába.
	- Vezesse be a kábelt az elektronika házába.

	- Kösse be a kábelt a berendezés vezérlő áramköri kártyájának X380
	- Kösse be a kábelt a berendezés vezérlő áramköri kártyájának X380
	 1 






	n Megbízhatóbb jel érdekében csatlakoztathat egy 120 Ohmos ellenállást. Ecélból elhelyezhet egy átkötést a berendezés vezérlő áramköri kártyáján lévő X382 csatlakozó 1 és B pozíciói között.
	n Megbízhatóbb jel érdekében csatlakoztathat egy 120 Ohmos ellenállást. Ecélból elhelyezhet egy átkötést a berendezés vezérlő áramköri kártyáján lévő X382 csatlakozó 1 és B pozíciói között.

	n A 
	n A 
	b-touch







	2.10 A berendezés felületi kialakítása
	2.10 A berendezés felületi kialakítása
	2.10 A berendezés felületi kialakítása
	befejezőmunkálatok
	befejezőmunkálatok
	befejezőmunkálatok
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Egy vezérlő áramköri kártyával rendelkező berendezések esetén:
	Egy vezérlő áramköri kártyával rendelkező berendezések esetén:



	1. Helyezze vissza az elektronika házának fedelét, és rögzítse a csavarokat (
	1. Helyezze vissza az elektronika házának fedelét, és rögzítse a csavarokat (
	1. Helyezze vissza az elektronika házának fedelét, és rögzítse a csavarokat (
	1 


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Elektromos fűtésű berendezések esetén:
	Elektromos fűtésű berendezések esetén:


	2. Helyezze vissza a kábeltér fedőlemezét (
	2. Helyezze vissza a kábeltér fedőlemezét (
	1


	3. Helyezze vissza a helyükre a légbeömlő rácsokat (
	3. Helyezze vissza a helyükre a légbeömlő rácsokat (
	2


	4. Helyezze vissza a fedelet (
	4. Helyezze vissza a fedelet (
	3


	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>

	Minden berendezés esetén:
	Minden berendezés esetén:


	5. Helyezze vissza a karbantartási paneleket (
	5. Helyezze vissza a karbantartási paneleket (
	2






	2.11 Bekapcsolás és működési ellenőrzés
	2.11 Bekapcsolás és működési ellenőrzés
	2.11 Bekapcsolás és működési ellenőrzés
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	bekapcsolás
	1. Ellenőrizze a következő csatlakozásokat: 
	1. Ellenőrizze a következő csatlakozásokat: 
	1. Ellenőrizze a következő csatlakozásokat: 
	- tápellátás;
	- tápellátás;
	- tápellátás;

	- a kezelőpanel és a berendezés(ek) közötti vezérlőkábel(ek);
	- a kezelőpanel és a berendezés(ek) közötti vezérlőkábel(ek);

	- Adott esetben:külső vezérlőelemek.
	- Adott esetben:külső vezérlőelemek.
	- Adott esetben:







	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	1. Kapcsolja be a tápellátást.
	1. Kapcsolja be a tápellátást.
	1. Kapcsolja be a tápellátást.

	2. A leválasztó kapcsolót állítsa 1. helyzetbe. (ha lehetséges, minden berendezésen)
	2. A leválasztó kapcsolót állítsa 1. helyzetbe. (ha lehetséges, minden berendezésen)



	b-control folyamatosan változó vezérlővel rendelkező modellek esetén
	b-control folyamatosan változó vezérlővel rendelkező modellek esetén
	b-control

	1. Ha úgy kívánja, módosítsa a vezérlő kimeneti feszültségét: 
	1. Ha úgy kívánja, módosítsa a vezérlő kimeneti feszültségét: 
	1. Ha úgy kívánja, módosítsa a vezérlő kimeneti feszültségét: 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Távolítsa el a beállító gombot.
	1. Távolítsa el a beállító gombot.
	1. Távolítsa el a beállító gombot.

	2. Távolítsa el a hatlapú csavaranyát.
	2. Távolítsa el a hatlapú csavaranyát.

	3. Távolítsa el az elzáró kupakot.
	3. Távolítsa el az elzáró kupakot.

	4. Csatlakoztasson egy univerzális mérőműszert a kimeneti feszültség („Vout”) csatlakozáshoz.
	4. Csatlakoztasson egy univerzális mérőműszert a kimeneti feszültség („Vout”) csatlakozáshoz.

	5. Állítsa a kapcsolót a minimális feszültségértékre: 
	5. Állítsa a kapcsolót a minimális feszültségértékre: 
	- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;
	- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;
	- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;

	- Forgassa el jobbra kattanásig;
	- Forgassa el jobbra kattanásig;

	- Óvatosan forgassa el balra, amíg nem érez ellenállást, de a kapcsoló még nem teljesen kattan.
	- Óvatosan forgassa el balra, amíg nem érez ellenállást, de a kapcsoló még nem teljesen kattan.

	- Egy csavarhúzóval állítsa be a feszültség minimális értékét.
	- Egy csavarhúzóval állítsa be a feszültség minimális értékét.
	n Állítsa be a minimális feszültség értékét legalább 2 V- ra.
	n Állítsa be a minimális feszültség értékét legalább 2 V- ra.





	6. Teljesen fordítsa el jobbra a kapcsolót.
	6. Teljesen fordítsa el jobbra a kapcsolót.

	7. Egy csavarhúzóval állítsa be a feszültség maximális értékét.
	7. Egy csavarhúzóval állítsa be a feszültség maximális értékét.
	n A feszültség beállított maximális értékének nagyobbnak kell lennie a beállított minimális értékétől.
	n A feszültség beállított maximális értékének nagyobbnak kell lennie a beállított minimális értékétől.


	8. Szerelje vissza az elzáró kupakot.
	8. Szerelje vissza az elzáró kupakot.

	9. Rögzítse vissza a hatlapú csavaranyát.
	9. Rögzítse vissza a hatlapú csavaranyát.

	10. Szerelje vissza a beállító gombot: Nyomja le erősen, és állítsa „0” helyzetbe.




	2. A vezérlő segítségével kapcsolja be a berendezést.
	2. A vezérlő segítségével kapcsolja be a berendezést.


	Kiegészítő vezérlővel rendelkező modellek esetén
	Kiegészítő vezérlővel rendelkező modellek esetén
	1. Állítsa be a kiegészítő vezérlő minimális feszültségét: 
	1. Állítsa be a kiegészítő vezérlő minimális feszültségét: 
	1. Állítsa be a kiegészítő vezérlő minimális feszültségét: 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Nyissa meg a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás alapján.
	1. Nyissa meg a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás alapján.
	1. Nyissa meg a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás alapján.

	2. Csatlakoztasson egy univerzális mérőműszert a kimeneti feszültség („Vout”) csatlakozáshoz.
	2. Csatlakoztasson egy univerzális mérőműszert a kimeneti feszültség („Vout”) csatlakozáshoz.

	3. Állítsa a kapcsolót a minimális feszültségértékre: 
	3. Állítsa a kapcsolót a minimális feszültségértékre: 
	- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;
	- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;
	- Teljesen fordítsa el balra a kapcsolót;

	- Forgassa el jobbra kattanásig;
	- Forgassa el jobbra kattanásig;

	- Óvatosan forgassa el balra, amíg nem érez ellenállást, de a kapcsoló még nem teljesen kattan.
	- Óvatosan forgassa el balra, amíg nem érez ellenállást, de a kapcsoló még nem teljesen kattan.




	4. Állítsa be a minimális feszültség értékét 1,05 V-ra.
	4. Állítsa be a minimális feszültség értékét 1,05 V-ra.

	5. Csatlakoztassa a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás alapján.
	5. Csatlakoztassa a kiegészítő vezérlőt a fenti leírás alapján.




	2. A berendezés működtetéséhez használt vezérlő segítségével kapcsolja be a berendezést.
	3. Ellenőrizze a kiegészítő vezérlő működését: 
	3. Ellenőrizze a kiegészítő vezérlő működését: 
	1. Nyissa ki az ajtót. Első alkalommal a berendezésnek kb. 3 másodperc indulási időre van szüksége.
	1. Nyissa ki az ajtót. Első alkalommal a berendezésnek kb. 3 másodperc indulási időre van szüksége.
	1. Nyissa ki az ajtót. Első alkalommal a berendezésnek kb. 3 másodperc indulási időre van szüksége.

	2. Zárja be az ajtót.
	2. Zárja be az ajtót.

	3. Ellenőrizze, hogy a ventilátorok nagyon lassan tovább forognak-e.
	3. Ellenőrizze, hogy a ventilátorok nagyon lassan tovább forognak-e.

	4. Nyissa ki az ajtót. Ekkor a berendezésnek azonnal el kell indulnia.
	4. Nyissa ki az ajtót. Ekkor a berendezésnek azonnal el kell indulnia.






	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén
	b-touch


	1. Helyezze vissza a kezelőpanelt a fali tartóelemre.
	1. Helyezze vissza a kezelőpanelt a fali tartóelemre.
	1. Helyezze vissza a kezelőpanelt a fali tartóelemre.
	A kezelőpanel csatlakoztatásakor a kezelőpanel megkeresi a csatlakoztatott berendezéseket, majd azonnal megjeleníti a csatlakoztatott berendezések számát.
	c Ha a megjelenített berendezések száma nem egyezik a ténylegesen csatlakoztatott berendezések számával, ellenőrizze a berendezések huzalozását és tápellátását, majd a következő menüpontban konfigurálja újra a rendszert: 
	c Ha a megjelenített berendezések száma nem egyezik a ténylegesen csatlakoztatott berendezések számával, ellenőrizze a berendezések huzalozását és tápellátását, majd a következő menüpontban konfigurálja újra a rendszert: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Reset system


	menü
	menü
	Karbantartás
	A rendszer visszaállítása alapállapotba

	)

	Opcionálisan:Rögzítse a kezelőpanelt az alján lévő csavarral.
	Opcionálisan:


	Az első indítás alkalmával elindul a telepítési útmutató. A legfontosabb beállítások elvégzése érdekében végezze el az útmutató lépéseit.
	Ha a telepítési útmutató nem jelenik meg, így indíthatja el: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Installation


	menü
	menü
	Karbantartás
	Telepítés

	)

	Ha a kezelőpanel nem működik, vagy ha a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, hiba áll fenn: olvassa el a vonatkozó fejezetet.
	n A 
	n A 
	b-touch
	b-touch
	7.10
	A beállítások másolása


	n A telepítés befejezése után a kezelőpanelt valószínűleg el lehet távolítani. A feltételeket lásd: 
	n A telepítés befejezése után a kezelőpanelt valószínűleg el lehet távolítani. A feltételeket lásd: 
	2.8.1
	A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások





	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. 
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. 
	c Ha a ventilátorok nincsenek egy síkban, előfordulhat, hogy a berendezés nem áll vagy függ teljesen vízszintben. Szükség esetén korrigálja ezt.
	c Ha a ventilátorok nincsenek egy síkban, előfordulhat, hogy a berendezés nem áll vagy függ teljesen vízszintben. Szükség esetén korrigálja ezt.




	Vízfűtéses modelleknél 
	Vízfűtéses modelleknél 
	(H típus)

	1. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő megfelelően van bekötve.
	1. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő megfelelően van bekötve.
	1. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő megfelelően van bekötve.

	2. Ügyeljen arra, hogy a központi fűtési rendszer legyen bekapcsolva.
	2. Ügyeljen arra, hogy a központi fűtési rendszer legyen bekapcsolva.

	3. Ha a b-touch kezelőpanel telepítve van:
	3. Ha a b-touch kezelőpanel telepítve van:
	3. Ha a b-touch kezelőpanel telepítve van:
	3. Ha a b-touch kezelőpanel telepítve van:



	4. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e. Ez némi időt vehet igénybe, és attól függ, hogy szükség van-e fűtésre.
	4. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e. Ez némi időt vehet igénybe, és attól függ, hogy szükség van-e fűtésre.

	5. Légtelenítse a hőcserélőt.
	5. Légtelenítse a hőcserélőt.

	6. Állítsa be a berendezést a vízoldali részen:
	6. Állítsa be a berendezést a vízoldali részen:
	c Alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) modellek esetén: Ügyeljen rá, hogy a maximális kilépő hőmérséklet a ventilátor legalacsonyabb fordulatszámán se legyen túllépve. A maximális kilépő hőmérséklettel kapcsolatban l
	c Alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) modellek esetén: Ügyeljen rá, hogy a maximális kilépő hőmérséklet a ventilátor legalacsonyabb fordulatszámán se legyen túllépve. A maximális kilépő hőmérséklettel kapcsolatban l
	c Alapszintű vezérléssel rendelkező (alap típusú) modellek esetén:
	1.3.6 
	1.3.6
	Felhasználási terület



	c Vezérlő áramköri kártyával rendelkező (automatikus típusú) modellek és vezérlő áramköri kártya nélküli (alap típusú) modellek kombinálása esetén: Állítsa be az összes berendezést a vízoldali részen. Ügyeljen rá, hogy az 
	c Vezérlő áramköri kártyával rendelkező (automatikus típusú) modellek és vezérlő áramköri kártya nélküli (alap típusú) modellek kombinálása esetén: Állítsa be az összes berendezést a vízoldali részen. Ügyeljen rá, hogy az 
	c Vezérlő áramköri kártyával rendelkező (automatikus típusú) modellek és vezérlő áramköri kártya nélküli (alap típusú) modellek kombinálása esetén:





	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	Elektromos fűtésű modellek esetén (E típus):
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 



	2. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e. Ez attól függ, hogy szükség van-e fűtésre.
	2. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e. Ez attól függ, hogy szükség van-e fűtésre.







	3 Üzemeltetés a 
	3 Üzemeltetés a 
	3 Üzemeltetés a 
	b-control

	üzemeltetés:b-controlSzámos vezérlőegység áll rendelkezésre a 
	üzemeltetés:b-controlSzámos vezérlőegység áll rendelkezésre a 
	üzemeltetés:b-control
	IndAC
	2

	b-control



	3.1 Bevezető
	3.1 Bevezető
	3.1 Bevezető
	Ez a fejezet a berendezés működéséhez szükséges 
	Ez a fejezet a berendezés működéséhez szükséges 
	b-control




	3.2 Be- és kikapcsolás
	3.2 Be- és kikapcsolás
	3.2 Be- és kikapcsolás
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	letiltásHa a vezérlő 0 fokozatra van beállítva, a berendezés kikapcsol.
	letiltás

	bekapcsolásA berendezés bekapcsolásához fordítsa el a vezérlő gombját az óramutató járásával megegyező irányba. 
	bekapcsolás
	n A berendezés bekapcsol, és a „min” jelzésű minimális fokozaton indul el.
	n A berendezés bekapcsol, és a „min” jelzésű minimális fokozaton indul el.





	3.3 A fokozat szabályozása
	3.3 A fokozat szabályozása
	3.3 A fokozat szabályozása
	fokozatA vezérlő segítségével a ventilátor fordulatszáma folyamatosan változó módon szabályozható.
	fokozatA vezérlő segítségével a ventilátor fordulatszáma folyamatosan változó módon szabályozható.
	fokozat

	A legoptimálisabb fordulatszám az a minimális fokozat, amelynél a légáram eléri a földet, és a föld felett nincs huzatáramlás. Ez naponta és a nap folyamán is változhat.




	4 Üzemeltetés a 
	4 Üzemeltetés a 
	4 Üzemeltetés a 
	b-touch

	üzemeltetés:b-touchSzámos vezérlőegység áll rendelkezésre a 
	üzemeltetés:b-touchSzámos vezérlőegység áll rendelkezésre a 
	üzemeltetés:b-touch
	IndAC
	2

	b-touch



	4.1 Bevezető
	4.1 Bevezető
	4.1 Bevezető
	4.1 Bevezető

	Ez a fejezet a berendezés beállításához szükséges 
	Ez a fejezet a berendezés beállításához szükséges 
	Ez a fejezet a berendezés beállításához szükséges 
	b-touch

	n A telepítés befejezése után a kezelőpanelt valószínűleg el lehet távolítani. A feltételeket lásd: 
	n A telepítés befejezése után a kezelőpanelt valószínűleg el lehet távolítani. A feltételeket lásd: 
	2.8.1
	A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások

	A beállítások könnyebb módosítása érdekében célszerű a kezelőpanelt a helyén hagyni.




	4.1.1 Kezelőpanel
	4.1.1 Kezelőpanel
	4.1.1 Kezelőpanel
	4.1.1 Kezelőpanel

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A 
	b-touch
	(touch screen)

	• A berendezés be- és kikapcsolása;
	• A berendezés be- és kikapcsolása;
	• A berendezés be- és kikapcsolása;

	• A berendezés fokozatának beállítása;
	• A berendezés fokozatának beállítása;

	• A fűtés be- és kikapcsolása;
	• A fűtés be- és kikapcsolása;

	• A beállítások megadásával a berendezés működésének igazítása az adott helyzethez.
	• A beállítások megadásával a berendezés működésének igazítása az adott helyzethez.






	4.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	4.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	4.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	4.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés

	Ha a 
	Ha a 
	Ha a 
	b-touch





	4.1.3 Beállítások
	4.1.3 Beállítások
	4.1.3 Beállítások
	4.1.3 Beállítások

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A beállítások elmentéséhez és az előző képernyőhöz való visszalépéshez érintse meg a 
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Ha az előző képernyőhöz kíván visszatérni, a változások elmentése nélkül, érintse meg a 
	<GRAPHIC>






	4.2 A kezdőképernyő
	4.2 A kezdőképernyő
	4.2 A kezdőképernyő
	4.2 A kezdőképernyő

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A berendezés és a helyiség hőmérsékletének beállításait a kezdőképernyőn lehet megadni.
	• A szimbólum részeinek megérintésével választhatja ki a manuális vagy az automatikus szabályozást, illetve állíthatja be a berendezés fokozatát és a helyiség hőmérsékletét.
	• A szimbólum részeinek megérintésével választhatja ki a manuális vagy az automatikus szabályozást, illetve állíthatja be a berendezés fokozatát és a helyiség hőmérsékletét.
	• A szimbólum részeinek megérintésével választhatja ki a manuális vagy az automatikus szabályozást, illetve állíthatja be a berendezés fokozatát és a helyiség hőmérsékletét.

	• A légáramlás szimbólumának megérintésével a berendezés üzemeltetéséről kaphat rövid tájékoztatást.
	• A légáramlás szimbólumának megérintésével a berendezés üzemeltetéséről kaphat rövid tájékoztatást.

	• A főmenü megnyitásához érintse meg a 
	• A főmenü megnyitásához érintse meg a 
	menu (
	menu

	menü
	)






	4.2.1 Súgó funkció
	4.2.1 Súgó funkció
	4.2.1 Súgó funkció
	4.2.1 Súgó funkció

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az üzemelés aktuális pontjával kapcsolatban bármikor további tájékoztatást kaphat a Súgó megérintésével.




	4.2.2 A berendezés be- és kikapcsolása
	4.2.2 A berendezés be- és kikapcsolása
	4.2.2 A berendezés be- és kikapcsolása
	A kezelőpanelen a berendezést manuálisan be- és kikapcsolhatja. 
	A kezelőpanelen a berendezést manuálisan be- és kikapcsolhatja. 
	A kezelőpanelen a berendezést manuálisan be- és kikapcsolhatja. 
	• A 
	• A 
	• A 
	on/
	on
	off

	be
	ki
	)




	A berendezés bekapcsolt állapotában a képernyő bizonyos idő után sötétebbé válik az energiatakarékosság érdekében. A képernyő megérintésére megjelenik a kép. Ezt a funkciót nem lehet letiltani.
	A berendezés kikapcsolásakor a képernyő bizonyos idő után fekete lesz. Az újbóli aktiváláshoz érintse meg a képernyőt.
	A berendezés más módokon is be- és kikapcsolható: 
	• Külső vezérlőkkel 
	• Külső vezérlőkkel 
	• Külső vezérlőkkel 
	(lásd a 
	65. Control panel input (
	65. Control panel input (
	65. Control panel input

	65. Kezelőpanel bemenete
	)

	60. Function of inputs (
	60. Function of inputs

	60. A bemenetek funkciói
	)



	• A belső időmérőn keresztül, illetve a berendezésnek adott külső jellel.
	• A belső időmérőn keresztül, illetve a berendezésnek adott külső jellel.
	Ezekben az esetekben a BE/KI gomb a 
	Configuration > 
	Configuration
	21. User interface options
	Display on/off button

	Konfigurálás
	21. Felhasználói felület beállításai
	A kijelző be-/kikapcsoló gombja
	)








	4.2.3 A CHIPS vezérlő
	4.2.3 A CHIPS vezérlő
	4.2.3 A CHIPS vezérlő
	4.2.3 A CHIPS vezérlő
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	<GRAPHIC>

	Alapértelmezés szerint a berendezés teljesen 
	automatikus vezérléssel
	Corrective Heat and Impulse Prediction System
	A berendezés működését a külső hőmérséklet és a légfüggöny közelében érzékelt belső hőmérséklet határozza meg.





	4.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés
	4.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés
	4.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés
	4.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés

	A berendezés automatikus és manuális üzemmódban képes működni. 
	A berendezés automatikus és manuális üzemmódban képes működni. 
	A berendezés automatikus és manuális üzemmódban képes működni. 
	Ezeket a szimbólum legfelső részét megérintve választhatja ki.
	Ha a berendezést csak manuális üzemmódban kívánja használni, az automatikus üzemmód kikapcsolásához válassza ki ezt: 
	menu
	menu
	menu
	Settings
	1. Select modes


	menü
	menü
	Beállítások
	1. Üzemmódok kiválasztása

	)


	Manuális üzemmódban a berendezés rögzített ventilátorsebességgel működik, a következő funkcióban beállított értékeknek megfelelően: 
	26. Manual Door response (
	26. Manual Door response

	26. Manuális: Ajtóreakció
	)




	A berendezés ajánlott beállítása
	A berendezés ajánlott beállítása
	A berendezés ajánlott beállítása
	A 
	A 
	A 
	lehető legnagyobb klíma-elválasztási hatás és a






	4.2.5 A fokozat szabályozása
	4.2.5 A fokozat szabályozása
	4.2.5 A fokozat szabályozása
	Az automatikus fokozatvezérlés állítása
	Az automatikus fokozatvezérlés állítása
	Az automatikus fokozatvezérlés állítása
	Az automatikus fokozatvezérlés állítása

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	fokozatAutomatikus üzemmódban a légáram fokozatát és hőmérsékletét automatikusan szabályozza a rendszer. 
	fokozat
	Időjárási körülmények miatt,
	Ha a padló mentén hideg huzatáramlás érezhető, magasabbra veheti az automatikus fokozatot.


	A fokozat manuális beállítása
	A fokozat manuális beállítása
	A fokozat manuális beállítása

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Manuális beállítással kijelölheti a fokozat értékét. 
	A minimális energiafogyasztás melletti maximális klímaelválasztás érdekében a Biddle a legalacsonyabb olyan fokozatot javasolja, amelynél nincs huzatáramlás. 





	4.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete
	4.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete
	4.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete
	4.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A hőmérsékletet beállíthatja kényelmes szintre. Ez a légfüggönynél érvényes hőmérséklet. 
	n Ha helyiségérzékelőt szereltek fel, ott kell mérni a hőmérsékletet.
	n Ha helyiségérzékelőt szereltek fel, ott kell mérni a hőmérsékletet.

	A 
	b-touch
	menu
	menu
	menu
	Settings
	5. Room temperature


	menü
	menü
	Beállítások
	5. Helyiség hőmérséklete

	)





	4.2.7 Hiba
	4.2.7 Hiba
	4.2.7 Hiba
	4.2.7 Hiba

	hiba
	hiba
	hiba
	<GRAPHIC>
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	Az 
	ä

	• Az üzenet megérintésével további tájékoztatást kap a hibáról, valamint az elvégzendő feladatokat is megtudhatja.
	• Az üzenet megérintésével további tájékoztatást kap a hibáról, valamint az elvégzendő feladatokat is megtudhatja.
	• Az üzenet megérintésével további tájékoztatást kap a hibáról, valamint az elvégzendő feladatokat is megtudhatja.
	• Az üzenet megérintésével további tájékoztatást kap a hibáról, valamint az elvégzendő feladatokat is megtudhatja.



	w Egyes hibák – figyelmen kívül hagyás esetén – meghibásodást és személyi sérülést okozhatnak. Ha az 
	w Egyes hibák – figyelmen kívül hagyás esetén – meghibásodást és személyi sérülést okozhatnak. Ha az 
	ä


	n Az 
	n Az 
	ä


	Amennyiben valamelyik hiba megoldódott, az erre vonatkozó üzenet megjelenik. Az üzenet megérintésével megjelenik a 
	Error history (
	Error history (
	Error history


	Hibaelőzmények
	)
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Error history


	menu
	menu
	Karbantartás
	Hibaelőzmények

	)



	5.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 84 oldalon
	5.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 84 oldalon
	5.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 84 oldalon




	4.2.8 Piktogramok
	4.2.8 Piktogramok
	4.2.8 Piktogramok
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	A kültérihőmérséklet-érzékelő hiányát jelző szimbólum azt jelzi, hogy a külső hőmérséklet a havi átlagértékeken alapul. Ezt csak akkor kezelje hibaként, ha nem szándékosan van így beállítva.
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	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	‘i’





	4.3 Főmenü
	4.3 Főmenü
	4.3 Főmenü
	A főmenü megnyitásához érintse meg a 
	A főmenü megnyitásához érintse meg a 
	menu (
	menu (
	menu


	menü
	)

	• A kezdőképernyőhöz a 
	• A kezdőképernyőhöz a 
	• A kezdőképernyőhöz a 
	home (
	home

	kezdőképernyő
	)


	• A 
	• A 
	v
	x



	Ha a kezelőpanelt egy ideig nem használja, az automatikusan visszatér a kezdőképernyőre a változások elmentése nélkül.
	Lock the screen - 
	Lock the screen - 
	Lock the screen - 
	Lock the screen

	A képernyő zárolása

	A 
	Lock the screen (
	Lock the screen

	A képernyő zárolása
	)
	#

	Feloldás
	A feloldáshoz érintse meg a képernyőt 5 másodpercig.

	A fűtés be- és kikapcsolása
	A fűtés be- és kikapcsolása
	A fűtés be- és kikapcsolása

	A berendezés fűtése manuálisan be- és kikapcsolható.
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	A fűtés kikapcsolása letiltja a helyiség hőmérsékletének vezérlését 
	és minden 
	Heating on (
	Heating on

	Fűtés bekapcsolva
	kimeneti funkciót


	Ezt a funkciót a Konfiguráció menü 21. beállításával lehet letiltani.
	• Válassza ki a 
	• Válassza ki a 
	• Válassza ki a 
	Heating (
	Heating

	Fűtés
	)



	Amikor a fűtés ki van kapcsolva, a légáram kék színben jelenik meg.
	A fűtést a vezérlővel is ki lehet kapcsolni: 
	• külső jellel a berendezés bemeneténél; lásd: 
	• külső jellel a berendezés bemeneténél; lásd: 
	• külső jellel a berendezés bemeneténél; lásd: 
	menu
	menu
	menu
	Configuration
	60. Function of inputs


	menü
	menü
	Konfigurálás
	60. A bemenetek funkciói

	)
	Heating off (
	Heating off

	Fűtés kikapcsolása
	)


	• amikor a külső hőmérséklet magasabb, mint a 
	• amikor a külső hőmérséklet magasabb, mint a 
	41. Heating off temperature (
	41. Heating off temperature

	41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet
	)





	Cleaning the display - 
	Cleaning the display - 
	Cleaning the display - 
	Cleaning the display

	A kijelző tisztítása

	Az érintőképernyő használata során ujjlenyomatok maradhatnak a képernyőn. A képernyőt nedves, puha kendővel lehet tisztítani.
	A funkcióval letilthatja az érintőképernyő működését 20 másodpercre, hogy megtisztíthassa.

	Timer - 
	Timer - 
	Timer - 
	Timer

	Időmérő

	A b-touch kezelőpanel heti időmérővel rendelkezik. A hét minden napjára két-két indítási és leállítási időpontot állíthat be. A berendezés az indítási és leállítási időpont között lesz bekapcsolva. A második indítási és...
	@





	4.4 Preferenciák
	4.4 Preferenciák
	4.4 Preferenciák
	Preferences - 
	Preferences - 
	Preferences - 
	Preferences - 
	Preferences

	Preferenciák

	A 
	Preferences (
	Preferences

	Preferenciák
	)


	Set language - 
	Set language - 
	Set language - 
	Set language

	Nyelv beállítása

	A kezelőpanel többféle nyelvet kínál fel. Válassza ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.

	Set date and time - 
	Set date and time - 
	Set date and time - 
	Set date and time

	Dátum és időpont beállítása

	A dátum és az időpont megadása szükséges az időmérő funkcióhoz és a berendezés használati statisztikájának nyomon követéséhez.
	c A dátumra akkor is szükség van, ha a berendezéshez nincsen kültérihőmérséklet-érzékelő vagy érintkezésérzékelő csatlakoztatva.
	c A dátumra akkor is szükség van, ha a berendezéshez nincsen kültérihőmérséklet-érzékelő vagy érintkezésérzékelő csatlakoztatva.
	c A dátumra akkor is szükség van, ha a berendezéshez nincsen kültérihőmérséklet-érzékelő vagy érintkezésérzékelő csatlakoztatva.
	Ebben az esetben a CHIPS vezérlő a külső hőmérsékletet az év adott hónapja és az Ön országára jellemző éghajlati adatok alapján becsüli meg. Hibás dátum esetén a berendezés kevésbé optimálisan működik.


	Az automatikus nyári időszámítási funkció az órát a vonatkozó európai szabályok szerint átállítja nyári, ill. téli időszámításra. Ha nem használja ezt a funkciót, manuálisan válthat át nyári időszámításra. Az óra ekkor ...

	Celsius/Fahrenheit
	Celsius/Fahrenheit
	Celsius/Fahrenheit

	Kiválaszthatja, hogy a hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokokban jelenjen-e meg.

	Display brightness - 
	Display brightness - 
	Display brightness - 
	Display brightness

	A kijelző fényereje

	A kijelző fényerejét állítsa be tetszés szerint vagy az adott helyzetnek megfelelően.

	Show tips - 
	Show tips - 
	Show tips - 
	Show tips

	Tippek megjelenítése

	A kezelőpanelen a berendezés használatára vonatkozó tippeket lehet megjeleníteni. Az ilyen tippek megjelenítését lehet engedélyezni vagy letiltani.




	4.5 Settings - 
	4.5 Settings - 
	4.5 Settings - 
	4.5 Settings - 
	4.5 Settings

	Beállítások

	A Beállítások menüvel adhatja meg a berendezés napi használatához szükséges beállításokat.
	A Beállítások menüvel adhatja meg a berendezés napi használatához szükséges beállításokat.
	1. Select modes - 
	1. Select modes - 
	1. Select modes - 
	1. Select modes

	1. Üzemmódok kiválasztása

	A kezelőpanel automatikus és manuális üzemmódban képes működni. Az Üzemmódok kiválasztása funkcióval állíthatja be, hogy ezek közül melyik üzemmódot lehet majd kiválasztani a kezdőképernyőn.

	5. Room temperature - 
	5. Room temperature - 
	5. Room temperature - 
	5. Room temperature

	5. Helyiség hőmérséklete

	Itt állítsa be a berendezés indításakor az alapértelmezés szerint a helyiség hőmérsékleteként használni kívánt hőmérsékletet.
	A helyiség kívánt hőmérséklete ideiglenesen a kezdőképernyőn állítható be, a következő indítás pillanatáig.

	6. Minimum air temperature - 
	6. Minimum air temperature - 
	6. Minimum air temperature - 
	6. Minimum air temperature

	6. Minimális léghőmérséklet

	Állítsa be a helyiség hőmérséklete és a kilépő hőmérséklet közötti minimális különbséget.
	A különbség növelhető is a nagyobb kényelem érdekében, a kisebb különbség viszont energiatakarékos.

	8. Night temperature
	8. Night temperature
	8. Night temperature
	8. Night temperature
	 - 

	8. Éjszakai hőmérséklet

	Az éjszakai hőmérséklet használatos, amikor a berendezés ki van kapcsolva. Amikor a helyiség hőmérséklete ezen beállított érték alá esik, a berendezés bekapcsol, hogy a helyiséget az éjszakai hőmérsékleten tartsa. 
	n Ez a funkció csak akkor működik, ha a fűtés be van kapcsolva.
	n Ez a funkció csak akkor működik, ha a fűtés be van kapcsolva.

	w  w Legyen tisztában azzal, hogy a berendezés által keltett légáramlat egyes tárgyakat mozgásba hozhat. Ez éjszaka aktiválhatja a riasztási rendszert.
	w 



	9. Calibration - 
	9. Calibration - 
	9. Calibration - 
	9. Calibration

	9. Kalibráció

	A helyiségérzékelő kedvezőtlen elhelyezkedése vagy a berendezés hőmérséklet-érzékelőjének használata okozhatja, hogy a kijelzett hőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől.
	Ezzel a funkcióval lehet állítani a kijelzett hőmérsékletet.




	4.6 Configuration - 
	4.6 Configuration - 
	4.6 Configuration - 
	4.6 Configuration - 
	4.6 Configuration

	Konfigurálás

	A 
	A 
	Configuration (
	Configuration

	Konfigurálás
	)

	20. Access control - 
	20. Access control - 
	20. Access control - 
	20. Access control - 
	20. Access control

	20. Hozzáférés- vezérlés

	PIN-kód
	PIN-kód
	A kezelőpanelhez vagy csak a menühöz való hozzáférést egy négyjegyű PIN-kóddal lehet védeni.
	Az alapértelmezett PIN-kód: 0000.

	Hozzáférési szint
	Hozzáférési szint
	A kezelőpanel három különböző hozzáférési szinttel védhető.



	21. User interface options - 
	21. User interface options - 
	21. User interface options - 
	21. User interface options - 
	21. User interface options

	21. Felhasználói felület beállításai


	Display on/off button - 
	Display on/off button - 
	Display on/off button - 
	Display on/off button

	A kijelző be-/kikapcsoló gombja

	A berendezés manuálisan be- és kikapcsolható. Ez elvégezhető még a belső időmérőn keresztül is, illetve a berendezésnek adott külső jellel. Ilyen esetben letiltható a manuális be- és kikapcsolás. A be/kikapcsoló gomb ekkor nem jel...

	Temperature display
	Temperature display
	Temperature display
	Temperature display
	 - 

	Hőmérséklet kijelzése

	Alapértelmezés szerinti a helyiség hőmérséklete jelenik meg. Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy egy másik hőmérséklet jelenjen meg, vagy pedig kikapcsolhatja a hőmérséklet megjelenítését.
	Ha a hőmérséklet-kijelzés ki van kapcsolva, nincs hőmérséklet- szabályozás.

	Heating off option - 
	Heating off option - 
	Heating off option - 
	Heating off option

	Fűtés-kikapcsolási lehetőség

	Ezzel a funkcióval lehet engedélyezni vagy megtiltani, hogy a felhasználó manuálisan be-, ill. kikapcsolhassa a fűtést.

	Error display - 
	Error display - 
	Error display - 
	Error display

	Hiba kijelzése

	Egyes hibaüzeneteket külső tényezők – pl. a központi fűtési rendszer – idéznek elő, és nem feltétlenül vannak hatással a légfüggöny működésére.
	Ezzel a funkcióval lehet letiltani az ilyen üzeneteket. A biztonsági figyelmeztetések minden esetben megjelennek.


	25. Auto: Door response - 
	25. Auto: Door response - 
	25. Auto: Door response - 
	25. Auto: Door response - 
	25. Auto: Door response

	25. Automatikus: Ajtóreakció


	Response to door - 
	Response to door - 
	Response to door - 
	Response to door

	Ajtóreakció

	A berendezés számos módon reagálhat az ajtó nyitására és csukására. Beállítható, hogy a reakció azonnali legyen vagy fokozatos.
	Direct change (
	Direct change (
	Direct change

	Azonnali változtatás
	)

	Gradual change (
	Gradual change (
	Gradual change

	Fokozatos változtatás
	)


	Fan speed - 
	Fan speed - 
	Fan speed - 
	Fan speed

	Ventilátor fordulatszám

	Állítsa be, hogy mekkora legyen a ventilátor sebessége zárt ajtó esetén. Ez lesz a nyitott ajtó melletti minimum érték is.
	Ha az érték nullára van állítva (ventilátorok kikapcsolva), vagy 5-re, akkor a helyiség hőmérsékletének vezérlése miatt előfordulhat, hogy a ventilátorok működésbe lépnek zárt ajtók mellett is.

	Room temperature controle - 
	Room temperature controle - 
	Room temperature controle - 
	Room temperature controle

	Helyiség hőmérsékletének szabályozása

	Bezárt ajtónál a berendezés segít a helyiséget a megfelelő hőmérsékleten tartani. Ha a zárt ajtóhoz tartozó ventilátor- beállítás 0 vagy 5, ez a funkció nem működik.
	Ha mégis igényli a helyiség hőmérsékletének vezérlését, ezt a funkciót itt még lehet aktiválni.

	Fan speed for room temperature control - 
	Fan speed for room temperature control - 
	Fan speed for room temperature control - 
	Fan speed for room temperature control

	Ventilátor fordulatszáma a helyiség hőmérsékletének szabályozásához

	Állítsa be a ventilátor százalékos fordulatszámát, melyet a helyiség hőmérsékletének vezérlésére kell használni, ha ennek a beállítása a menüben történt 
	25. Auto: Door response (
	25. Auto: Door response

	25. Automatikus: Ajtóreakció
	)

	Amint a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket, a ventilátorok kikapcsolnak.

	Standby heating - 
	Standby heating - 
	Standby heating - 
	Standby heating

	Készenléti fűtés

	A vezérlés beállítható úgy, hogy a meleg az ajtó nyitásakor rögtön rendelkezésre álljon. Ezzel a funkcióval állítható be a maximális fűtés százalékos értéke. A maximális fűtés egyebek mellett a külső hőmérséklet függv...
	Állítsa be, hogy milyen mértékű legyen a fűtés az ajtó kinyitásakor: 
	• Ha azonnal fűteni kell, állítson be nagy százalékot.
	• Ha azonnal fűteni kell, állítson be nagy százalékot.
	• Ha azonnal fűteni kell, állítson be nagy százalékot.

	• Ha az energiatakarékosság fontos, állítson be kis százalékot.
	• Ha az energiatakarékosság fontos, állítson be kis százalékot.



	n A helyiség hőmérséklet-szabályozása érintheti ezt az elérhető hőmennyiséget.
	n A helyiség hőmérséklet-szabályozása érintheti ezt az elérhető hőmennyiséget.



	26. Manual Door response -
	26. Manual Door response -
	26. Manual Door response -
	26. Manual Door response -
	26. Manual Door response

	26. Manuális: Ajtóreakció

	Állítsa be azt a módot, amelyben a berendezésnek manuális üzemmódban kell reagálnia az ajtó nyitására és csukására: 
	• Közvetlen reakció.
	• Közvetlen reakció.
	• Közvetlen reakció.

	• Nincs reakció. (A berendezés mindig a ventilátor beállítása alapján működik)
	• Nincs reakció. (A berendezés mindig a ventilátor beállítása alapján működik)





	31. Maximum strength - 
	31. Maximum strength - 
	31. Maximum strength - 
	31. Maximum strength - 
	31. Maximum strength

	31. Maximális fokozat

	A zajszint csökkentésére a ventilátor maximális fordulatszáma korlátozható. Ennek a funkciónak csak automatikus üzemmódban van hatása.
	Ennek a funkciónak a használat csökkentheti a kényelemérzetet.

	32. Deceleration time - 
	32. Deceleration time - 
	32. Deceleration time - 
	32. Deceleration time

	32. Lassítási idő



	33. Boost function - 
	33. Boost function - 
	33. Boost function - 
	33. Boost function - 
	33. Boost function

	33. Turbó funkció

	Ha nagy különbség van a helyiség kívánt és a tényleges hőmérséklete között, a ventilátor fordulatszámát növelni lehet, hogy a kívánt hőmérsékletet hamarabb el lehessen érni.
	Állítsa be azt a hőmérséklet-különbséget, aminél a turbó funkciónak be kell kapcsolnia, és mennyi legyen megnövelve a ventilátor fordulatszáma.
	Akkor használja ezt a funkciót, ha az egységet a helyiség felmelegítésére is használja.
	Ha a 
	61. Function of outputs (
	61. Function of outputs

	61. A kimenetek funkciói
	)
	Risk of freezing (
	Risk of freezing

	Fagyásveszély
	)



	41/42/43 Üzemeltetés magasabb külső hőmérsékleten
	41/42/43 Üzemeltetés magasabb külső hőmérsékleten
	41/42/43 Üzemeltetés magasabb külső hőmérsékleten
	41/42/43 Üzemeltetés magasabb külső hőmérsékleten

	A külső hőmérséklet emelkedésével a klímaszétválasztás és a fűtés szükségessége változik. A 
	41
	42
	43
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	<TABLE HEADING>
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	funkció
	üzemeltetés


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kinn hidegebb van, mint benn.
	Fűtött, klímaszétválasztás 
	Normál működés
	Fűtés: bekapcsolva 
	Fűtés: bekapcsolva
	Ventilátorok: bekapcsolva


	<TABLE ROW>
	Kinn és benn nagyjából egyforma meleg van.
	Környezeti, klímaszétválasztás 
	41. Heating off temperature 
	41. Heating off temperature
	41. Heating off temperature
	41. Heating off temperature


	(
	(
	41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet
	)


	Fűtés: kikapcsolva 
	Fűtés: 
	kikapcsolva

	Ventilátorok: bekapcsolva


	<TABLE ROW>
	Nincs klímaszétválasztás
	42. Fan off temperature 
	42. Fan off temperature
	42. Fan off temperature
	42. Fan off temperature


	(
	(
	42. Ventilátorok kikapcsolási hőmérséklete
	)


	Fűtés: kikapcsolva 
	Fűtés: kikapcsolva
	Ventilátorok: 
	kikapcsolva



	<TABLE ROW>
	Kinn sokkal melegebb lett, mint benn.
	Környezeti, klímaszétválasztás 
	43. Ambient operation temperature 
	43. Ambient operation temperature
	43. Ambient operation temperature
	43. Ambient operation temperature


	(
	(
	43. Fűtetlen használati hőmérséklet
	)


	Fűtés: kikapcsolva 
	Fűtés: kikapcsolva
	Ventilátorok: 
	bekapcsolva








	41. Heating off temperature - 
	41. Heating off temperature - 
	41. Heating off temperature - 
	41. Heating off temperature

	41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet

	Ha a külső hőmérséklet a beállítás értéke fölé emelkedik, a légfüggöny fűtése kikapcsol.
	A magasabb érték nagyobb kényelmet kínál, az alacsonyabb érték energiatakarékosabb.

	42. Fan off temperature - 
	42. Fan off temperature - 
	42. Fan off temperature - 
	42. Fan off temperature

	42. Ventilátorok kikapcsolási hőmérséklete

	Amikor a külső hőmérséklet emelkedik, a klíma szétválasztásra kevesebb szükség van. Az energiatakarékosság érdekében a ventilátorok adott külső hőmérséklet esetén kikapcsolhatók.
	Ezt az értéket 50 °C-ra állítva a ventilátorok folyamatosan működni fognak.

	43. Ambient operation temperature - 
	43. Ambient operation temperature - 
	43. Ambient operation temperature - 
	43. Ambient operation temperature

	43. Fűtetlen használati hőmérséklet

	Amikor a külső hőmérséklet magasabbra nő a helyiség kívánt hőmérsékleténél, szükség van a klímák szétválasztására fűtés nélkül. Állítsa be a külső hőmérsékletet arra az értékre, amelynél a berendezésnek fűtés n...
	Ezt az értéket 50 °C-ra állítva a hőmérséklet-szabályozás folyamatosan működni fog.


	44. Outdoor temperature - 
	44. Outdoor temperature - 
	44. Outdoor temperature - 
	44. Outdoor temperature

	44. Külső hőmérséklet

	A CHIPS automatikus vezérlésnek szüksége van a külső hőmérsékletre az optimális beállítás kiszámításához. 
	Ha nincsenek hőmérséklet-érzékelőtől származó adatok, a külső hőmérsékletet a rendszer az ország, az év és a hónap alapján becsli meg. Ehhez éghajlati adatokat használ fel a rendszer.

	A funkció csak akkor használható, ha megfelelően be lett állítva a dátum és az idő. Az ország kiválasztása után tetszés szerint módosíthatja a havi hőmérsékletet. Mivel ez csak becslés, előfordulhat, hogy a készülék nem műkö...
	n Az 
	n Az 
	automatikus vezérlés



	45. Additional frost protection - 
	45. Additional frost protection - 
	45. Additional frost protection - 
	45. Additional frost protection

	45. Fagy elleni extra védelem

	Csak vízfűtéses modelleknél
	A berendezés kikapcsolt állapotában a vízszelep alapértelmezés szerint zárt helyzetben van.
	A készülék alapból fagyvédelemmel is rendelkezik. A készülék fagykár elleni kiegészítő védelme érdekében a vízszelep adott hőmérsékleten részben nyitott helyzetben is hagyható.
	Válassza ki a 
	Valve position (
	Valve position

	Szelep állása
	)

	Állítsa be azt a maximális külső hőmérsékletet, aminél a kiegészítő fagyvédelemnek be kell kapcsolnia. Ha a hőmérséklet meghaladja ezt az értéket, a kiegészítő fagyvédelem újra kikapcsol.

	46. Maximum outlet temperature - 
	46. Maximum outlet temperature - 
	46. Maximum outlet temperature - 
	46. Maximum outlet temperature

	46. Maximális kilépő hőmérséklet


	47. Room overheat protection - 
	47. Room overheat protection - 
	47. Room overheat protection - 
	47. Room overheat protection

	47. Túlmelegedés elleni védelem

	Állítsa be azt a hőmérsékletet, ami fölött a fűtésnek ki kell kapcsolnia.
	n A funkció csak akkor használható, ha a készülék automatikusra van állítva.
	n A funkció csak akkor használható, ha a készülék automatikusra van állítva.

	n Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a 
	n Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a 
	6. Minimum air temperature (
	6. Minimum air temperature

	6. Minimális léghőmérséklet
	)


	50. Installation height - 
	50. Installation height - 
	50. Installation height - 
	50. Installation height - 
	50. Installation height

	50. Szerelési magasság

	Az 
	automatikus vezérlés

	A szerelési magasság a padló és az egység alja közötti távolság .


	60. Function of inputs - 
	60. Function of inputs - 
	60. Function of inputs - 
	60. Function of inputs

	60. A bemenetek funkciói

	A berendezésnek három bemenete van (X520 sorkapocs), amelyeket úgy lehet felhasználni, hogy a funkciót valamely külső tartozék, pl. 
	ajtókapcsoló

	Alapértelmezés szerint a 3. bemenet az ajtókapcsoló csatlakoztatására van.
	Az 1. és 2. bemenetek értékei
	Az 1. és 2. bemenetek értékei
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	<TABLE ROW>
	Érték
	Opció
	Leírás


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0
	Nincs funkciója
	Nincs funkciója

	A bemenetnek nincs funkciója.

	<TABLE ROW>
	1
	Berendezés lokális kikapcsolása – NO
	Berendezés lokális kikapcsolása – NO

	A berendezés az érintkező záródásakor kikapcsol. (Ez csak azokra a berendezésekre vonatkozik, amelyekre a bemenet jel közvetlenül (lokálisan) csatlakozik.)

	<TABLE ROW>
	6
	Fűtés kikapcsolása 
	Fűtés kikapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Heating off

	A fűtés az érintkező záródásakor kikapcsol.

	<TABLE ROW>
	9
	Kioldás – NO
	Kioldás – NO

	A felhasználó az érintkező zárt állapotában be- és kikapcsolhatja a berendezést.

	<TABLE ROW>
	10
	Szennyezett szűrő – NO
	Szennyezett szűrő – NO

	Az érintkező zárt állapotában megjelenik egy „szennyezett szűrő” figyelmeztetés.

	<TABLE ROW>
	21
	Minden berendezés bekapcsolása 
	Minden berendezés bekapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Switch all units on

	Az érintkező záródásakor minden berendezés bekapcsol.

	<TABLE ROW>
	51
	Berendezés lokális kikapcsolása – NC
	Berendezés lokális kikapcsolása – NC

	Az egység az érintkező nyitásakor kikapcsol. (Ez csak azokra a berendezésekre vonatkozik, amelyekre a bemenet jel közvetlenül (lokálisan) csatlakozik.)

	<TABLE ROW>
	56
	Fűtés bekapcsolva 
	Fűtés bekapcsolva
	Nincsen lefordítva:
	Heating on
	(szoftververziótól függ)

	A fűtés az érintkező záródásakor bekapcsol.

	<TABLE ROW>
	59
	Kioldás – NC
	Kioldás – NC

	A felhasználó az érintkező nyitott állapotában be- és kikapcsolhatja a berendezést.

	<TABLE ROW>
	60
	Szennyezett szűrő – NC
	Szennyezett szűrő – NC

	Az érintkező nyitott állapotában megjelenik egy „szennyezett szűrő” figyelmeztetés.

	<TABLE ROW>
	71
	Minden berendezés kikapcsolása 
	Minden berendezés kikapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Switch all units off

	Az érintkező nyitásakor minden berendezés bekapcsol.




	A 3. bemenet funkciója a 
	b-touch 

	A 3. bemenet értékei
	A 3. bemenet értékei
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Érték
	Opció
	Leírás


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	13
	Ajtókapcsoló – NO 
	Ajtókapcsoló – NO
	Nincsen lefordítva:
	Doorswitch - NO

	Ha az ajtó kinyílik, az érintkező bezárul.

	<TABLE ROW>
	21
	Minden berendezés bekapcsolása 
	Minden berendezés bekapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Switch all units on

	Az érintkező záródásakor minden berendezés bekapcsol.

	<TABLE ROW>
	63
	Ajtókapcsoló – NC 
	Ajtókapcsoló – NC
	Nincsen lefordítva:
	Doorswitch - NC

	Ha az ajtó kinyílik, az érintkező kinyílik.

	<TABLE ROW>
	71
	Minden berendezés kikapcsolása 
	Minden berendezés kikapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Switch all units off

	Az érintkező nyitásakor minden berendezés bekapcsol.





	Release delay input 1 - 
	Release delay input 1 - 
	Release delay input 1 - 
	Release delay input 1

	1. bemenet kioldási késleltetése

	Az 1. bemenet használata esetén beállítható, hogy a bejövő jel hatása a jeladás után tovább is tartson (ez a „kioldási késleltetés”). 
	Ezt a beállítást együtt lehet használni például egy ajtókapcsolóval, hogy a berendezés az ajtó becsukása után egy darabig még működésben legyen.


	61. Function of outputs - 
	61. Function of outputs - 
	61. Function of outputs - 
	61. Function of outputs

	61. A kimenetek funkciói

	A berendezés három kimenetijel-csatlakozóval rendelkezik (X510 sorkapocs). Ezeket fel lehet használni pl. a központi fűtési vagy rendszer vezérlésére vagy állapotjelentés továbbítására az épületfelügyeleti rendszernek (BMS).
	Alapértelmezés szerint a 3. kimenet hibaüzenetekhez használatos.
	A kimenetek egymástól függetlenül működnek.
	Egyetlen 
	kezelőpanelről

	A jelzések hatása mindig globális: a kezelőpanelhez csatlakoztatott összes berendezésnél azonos.
	Értékek
	Értékek
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Érték
	Opció
	Leírás


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	Hiba – NO 
	Hiba – NO

	Az érintkező hiba esetén zár.

	<TABLE ROW>
	2
	Szennyezett szűrő – NO 
	Szennyezett szűrő – NO

	Az érintkező akkor zár, amikor a szűrő maximális élettartama lejárt.

	<TABLE ROW>
	3
	Fűtéshiány 
	Fűtéshiány

	Az érintkező akkor zár, ha a berendezés nem képes elérni a kívánt léghőmérsékletet.

	<TABLE ROW>
	4
	Hiba vagy szennyezett szűrő – NO 
	Hiba vagy szennyezett szűrő – NO
	(ha van szűrő)

	Az érintkező akkor zár, ha hiba történik, vagy amikor a szűrő maximális élettartama lejárt.

	<TABLE ROW>
	8
	Berendezés bekapcsolva 
	Berendezés bekapcsolva

	Az érintkező akkor zár, amikor a berendezés bekapcsolt.

	<TABLE ROW>
	10
	Helyi hiba – NO
	Helyi hiba – NO

	Az érintkező a kérdéses egységnél keletkezett hiba esetén zár.

	<TABLE ROW>
	11
	Ventilátor aktív – NO
	Ventilátor aktív – NO

	Az érintkező akkor zár, amikor a ventilátorok működnek.

	<TABLE ROW>
	13
	Fűtés bekapcsolva 
	Fűtés bekapcsolva
	Nincsen lefordítva: 
	Heating on


	Az érintkező akkor zár, amikor az egység fűtést igényel. Ezzel lehet a berendezésen keresztül be- vagy kikapcsolni a fűtési rendszert.

	<TABLE ROW>
	15
	Fagyásveszély 
	Fagyásveszély
	Nincsen lefordítva: 
	Risk of freezing


	Az érintkező zár, amikor a berendezésen belüli hőmérséklet 7 °C alá esik.

	<TABLE ROW>
	17
	Turbó funkció használata 
	Turbó funkció használata

	Az érintkező bezárul, amikor a kívánt hőmérséklet és a helyiség hőmérséklete közötti különbség nagyobb, mint a 33. Boost function(33. Turbó funkció) számára beállított érték.
	33. Boost function(
	33. Boost function

	33. Turbó funkció
	)


	<TABLE ROW>
	31
	1. bemenet másolása
	1. bemenet másolása

	A kimenet az 1. bemenetet másolja

	<TABLE ROW>
	32
	2. bemenet másolása
	2. bemenet másolása

	A kimenet a 2. bemenetet másolja

	<TABLE ROW>
	33
	3. bemenet másolása
	3. bemenet másolása

	A kimenet a 3. bemenetet másolja

	<TABLE ROW>
	40
	Túlmelegedés elleni védelem
	Túlmelegedés elleni védelem

	Az érzékelő a hőkapcsoló aktiválásakor azonnal kinyílik (csak a 3. kimenetnél, csak elektromos fűtéssel rendelkező modelleknél)

	<TABLE ROW>
	41
	Ventilátorhiba – NC
	Az érzékelő a ventilátor meghibásodásakor kinyílik. (csak a3. kimenetnél, csak L és XL típusoknál)
	3. kimenetnél, csak L és XL típusoknál


	<TABLE ROW>
	51
	Hiba – NC 
	Hiba – NC

	Az érintkező hiba esetén nyit.

	<TABLE ROW>
	52
	Szennyezett szűrő – NC 
	Szennyezett szűrő – NC

	Az érintkező akkor nyit, amikor a szűrő maximális élettartama lejárt.

	<TABLE ROW>
	60
	Helyi hiba – NC
	Helyi hiba – NC

	Az érintkező a kérdéses egységnél keletkezett hiba esetén nyit.

	<TABLE ROW>
	61
	Ventilátor aktív – NC
	Ventilátor aktív – NC

	Az érintkező akkor nyit, amikor a ventilátorok működnek.





	71. Indoor sensor - 
	71. Indoor sensor - 
	71. Indoor sensor - 
	71. Indoor sensor

	71. Beltéri hőmérséklet-érzékelő

	Válassza ki azt az érzékelőt, amelyet a rendszernek a beltéri hőmérséklethez kell használnia:
	• Válassza ki a berendezés érzékelőjét, ha nincs telepítve helyiségérzékelő.
	• Válassza ki a berendezés érzékelőjét, ha nincs telepítve helyiségérzékelő.
	• Válassza ki a berendezés érzékelőjét, ha nincs telepítve helyiségérzékelő.

	• Válassza ki a helyiségérzékelőt, ha az telepítésre került.
	• Válassza ki a helyiségérzékelőt, ha az telepítésre került.

	• Válassza ki a berendezés érzékelője és a helyiség érzékelője által mért hőmérsékletek átlagát.
	• Válassza ki a berendezés érzékelője és a helyiség érzékelője által mért hőmérsékletek átlagát.






	4.7 Maintenance - 
	4.7 Maintenance - 
	4.7 Maintenance - 
	4.7 Maintenance - 
	4.7 Maintenance

	Karbantartás

	A 
	A 
	Maintenance (
	Maintenance

	Karbantartás
	Karbantartás
	)


	Status - 
	Status - 
	Status - 
	Status

	Állapot

	Az állapotjelző képernyő általános tájékoztatást nyújt a telepítésről és üzemeltetéséről, továbbá konkrét információkat nyújt a csatlakoztatott csoportokról és berendezésekről.

	Current errors - 
	Current errors - 
	Current errors - 
	Current errors

	Aktuális hibák

	Az aktuális hibákat sorolja fel. Itt lehet törölni is a hibaüzeneteket.

	Error history
	Error history
	Error history
	 - 
	Hibaelőzmények

	A felmerült hibákat sorolja fel.

	Capacity test - 
	Capacity test - 
	Capacity test - 
	Capacity test

	Kapacitásteszt

	A funkció segítségével tesztelheti a berendezés és a fűtési rendszer kapacitását.
	A berendezés 120 percig fog működni a legnagyobb ventilátor- fordulatszám és a legnagyobb fűtési kapacitás mellett. Ellenőrizheti a kilépő hőmérsékletet és a fűtési kapacitást a berendezés hosszának egy méteres hosszára vonatko...
	Vízfűtéses berendezések esetén:ha a fűtési kapacitás túl alacsony, ellenőrizze a beömlő víz és a visszatérő víz hőmérsékletét, illetve a vízáramlást.
	Vízfűtéses berendezések esetén:


	Valve check - 
	Valve check - 
	Valve check - 
	Valve check

	Szelep ellenőrzése

	1. Állítsa be a szelep nyitottságának százalékos értékét 0%-ra;
	1. Állítsa be a szelep nyitottságának százalékos értékét 0%-ra;
	1. Állítsa be a szelep nyitottságának százalékos értékét 0%-ra;

	2. Nyomja meg az Indítás gombot. A ventilátorok a legnagyobb sebességgel fognak forogni;
	2. Nyomja meg az Indítás gombot. A ventilátorok a legnagyobb sebességgel fognak forogni;

	3. Ellenőrizze, hogy a kibocsátott levegő hideg-e;
	3. Ellenőrizze, hogy a kibocsátott levegő hideg-e;
	n Bizonyos időt vehet igénybe, amíg a szelep eléri a beállított százalékos nyitottsági értéket.
	n Bizonyos időt vehet igénybe, amíg a szelep eléri a beállított százalékos nyitottsági értéket.


	4. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést 50% és 100% nyitottságra is. A művelet során ellenőrizze, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e az egyes lépések során.
	4. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést 50% és 100% nyitottságra is. A művelet során ellenőrizze, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e az egyes lépések során.



	Check door switch - 
	Check door switch - 
	Check door switch - 
	Check door switch

	Az ajtókapcsoló ellenőrzése

	Ezzel a funkcióval a berendezéshez csatlakoztatott ajtókapcsoló működését ellenőrizheti. Ennek érdekében ki kell nyitnia, majd be kell csuknia az ajtót, hogy a kezelőpanel észlelje a kapcsolót.

	Installation - 
	Installation - 
	Installation - 
	Installation

	Telepítés

	Ez a telepítési útmutató végigkalauzolja Önt a leggyakrabban alkalmazott beállításokon.
	A telepítési útmutató a berendezés első indításakor vagy a gyári konfiguráció visszaállítása után automatikusan elindul.

	Unit code - 
	Unit code - 
	Unit code - 
	Unit code

	Berendezés kódja

	Ezzel lehet megadni a berendezés kódját, miután a berendezésben kicserélte a vezérlő áramköri kártyát.

	Default settings - 
	Default settings - 
	Default settings - 
	Default settings

	Alapbeállítások

	A Beállítás menü gyári alapbeállításainak visszaállítása. 
	A Konfigurálás menüben megadott beállítások megmaradnak.


	Factory configuration - 
	Factory configuration - 
	Factory configuration - 
	Factory configuration

	Gyári konfiguráció

	A gyári alapkonfigurációt állítja helyre. Ekkor minden beállítás elveszik. 
	n A Telepítési útmutató újraindul.
	n A Telepítési útmutató újraindul.



	Reset system - 
	Reset system - 
	Reset system - 
	Reset system

	A rendszer visszaállítása alapállapotba

	A kezelőpanel újra megkeresi a csatlakozást az összekapcsolt berendezésekkel. Ezt a funkciót a hibák elhárítása során, illetve a berendezések csatlakoztatása vagy leválasztása során használja.
	A kezelőpanel





	4.8 USB
	4.8 USB
	4.8 USB
	4.8 USB

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	USBA kezelőpanel egy USB-porttal rendelkezik, amelyhez csak pendrive-ot lehet csatlakoztatni. Ez az alábbiakra használható:
	USB

	• szoftver frissítése
	• szoftver frissítése
	• szoftver frissítése

	• beállítások importálása és exportálása
	• beállítások importálása és exportálása

	• használati adatok exportálása
	• használati adatok exportálása


	Ez menü automatikusan aktiválódik pendrive csatlakoztatásakor. A menü ismét bezárul a pendrive kivételekor.
	c Frissítés, illetve adatok importálása és exportálása során ne vegye ki a pendrive-ot. Ez eltarthat néhány percig.
	c Frissítés, illetve adatok importálása és exportálása során ne vegye ki a pendrive-ot. Ez eltarthat néhány percig.

	w Más elektronikus készülékek USB porthoz való csatlakoztatása súlyosan károsíthatja a kezelőpanelt vagy más elektronikus alkotóelemeket.
	w Más elektronikus készülékek USB porthoz való csatlakoztatása súlyosan károsíthatja a kezelőpanelt vagy más elektronikus alkotóelemeket.


	Software update - 
	Software update - 
	Software update - 
	Software update

	Szoftverfrissítés

	A Biddle folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és javasolja, hogy végezze el a kezelőpanel verziófrissítését, amikor az rendelkezésre áll. A www.biddle.info/software webhelyen ellenőrizze a rendelkezésre állást.
	• A szoftver telepített verzióját a 
	• A szoftver telepített verzióját a 
	• A szoftver telepített verzióját a 
	Maintenance
	Maintenance
	Maintenance
	Status


	Karbantartás
	Karbantartás
	Állapot

	)


	• A szoftver legfrissebb verzióját a Biddle webhelyéről töltheti le.
	• A szoftver legfrissebb verzióját a Biddle webhelyéről töltheti le.


	Lásd még: 7.11 
	Lásd még:
	Szoftver frissítése


	Upload logo
	Upload logo
	Upload logo
	 - 
	Logó feltöltése

	Megoldható, hogy a kijelző háttérképeként saját logója vagy képe szerepeljen.
	A kép követelményei: 
	• Windows bittérkép;
	• Windows bittérkép;
	• Windows bittérkép;

	• Fájlnév: 
	• Fájlnév: 
	logo.bmp;


	• Méretek: maximum 240 x 320 képpont;
	• Méretek: maximum 240 x 320 képpont;

	• Színmélység: 8 bites szürkeárnyalatos vagy 24 bites színes kép.
	• Színmélység: 8 bites szürkeárnyalatos vagy 24 bites színes kép.



	n Ha saját logóját tölti fel, a szokásos Biddle-logó helyett az jelenik meg.
	n Ha saját logóját tölti fel, a szokásos Biddle-logó helyett az jelenik meg.


	Export/import settings - 
	Export/import settings - 
	Export/import settings - 
	Export/import settings

	Importálási/ exportálási beállítások

	A beállítások kezelőpanelek közötti átmásolásához.
	Lásd még: 7.10 
	Lásd még:
	A beállítások másolása


	Export system info - 
	Export system info - 
	Export system info - 
	Export system info

	Rendszerinformációk exportálása

	Exportálja a „system_info” fájlt, melyben áttekinthetők a csatlakoztató vezérlő áramköri kártyák és kezelőpanelek, a hozzájuk tartozó szoftververziókkal.

	Export log ... - 
	Export log ... - 
	Export log ... - 
	Export log ...

	Napló exportálása...

	A Napló exportálása funkció a berendezés működésére vonatkozó adatokat ír ki a pendrive-ra. Ezeket a fájlokat aztán számítógépen lehet elemezni.
	A fájlok a következő adatokat tartalmazzák: 
	• log_func: A berendezés működésére vonatkozó adatok.
	• log_func: A berendezés működésére vonatkozó adatok.
	• log_func: A berendezés működésére vonatkozó adatok.
	• log_func


	• log_error: Hibajelentés előzményei.
	• log_error: Hibajelentés előzményei.
	• log_error


	• log_user: Felhasználói beállítások előzményei.
	• log_user: Felhasználói beállítások előzményei.
	• log_user


	• log_stat: 
	• log_stat: 
	nincs használatban.


	• system_info: A csatlakoztatott vezérlő áramköri kártyák és kezelőpanelek áttekintése.
	• system_info: A csatlakoztatott vezérlő áramköri kártyák és kezelőpanelek áttekintése.



	n Ez exportálás eltarthat néhány percig. Ismételje meg, ha nem érte el a 100%-ot.
	n Ez exportálás eltarthat néhány percig. Ismételje meg, ha nem érte el a 100%-ot.






	5 Hiba
	5 Hiba
	5 Hiba

	hiba
	hiba
	hiba
	hiba
	hiba
	biztonsági utasítások:karbantartás
	d A berendezés belsejében bármilyen munkát csak az erről képzést kapott szakszemélyzet végezhet.
	d A berendezés belsejében bármilyen munkát csak az erről képzést kapott szakszemélyzet végezhet.

	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a biztonsági utasításokat.
	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a biztonsági utasításokat.





	5.1 Egyszerű problémák megoldása
	5.1 Egyszerű problémák megoldása
	5.1 Egyszerű problémák megoldása
	Ha hibára gyanakszik, először próbálja meg 
	Ha hibára gyanakszik, először próbálja meg 
	problémák

	Ha így nem sikerült megoldani a problémát, akkor meghibásodás történhetett; ilyen esetben értesítse a telepítést végző vállalatot vagy személyt.
	Bizonyos problémák a rendszer egyszeri újraindításával egyszerűen megoldhatók. (lásd: 
	5.2
	A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Probléma
	Probléma

	Valószínű ok
	Valószínű ok

	Teendő
	Teendő



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A berendezés nem működik.
	A berendezés nem működik.

	A berendezés nem lett bekapcsolva
	A berendezés bekapcsolása

	<TABLE ROW>
	A berendezés nem kap áramot.
	A berendezés nem kap áramot.

	Ellenőrizze a hálózati tápellátást: 
	Ellenőrizze a hálózati tápellátást:
	• leválasztó kapcsoló,
	• leválasztó kapcsoló,
	• leválasztó kapcsoló,




	<TABLE ROW>
	A berendezést külső vezérlőelem kikapcsolta. 
	Ellenőrizze a külső vezérlőelemeket, ha vannak: 
	• ajtókapcsoló: nyitva van az ajtó?
	• ajtókapcsoló: nyitva van az ajtó?
	• ajtókapcsoló: nyitva van az ajtó?




	<TABLE ROW>
	A berendezést a hőkapcsoló kikapcsolta.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről. 
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.

	2. Hagyja lehűlni a berendezést.
	2. Hagyja lehűlni a berendezést.

	3. Kapcsolja be a berendezést és ellenőrizze, hogy újra működik- e.
	3. Kapcsolja be a berendezést és ellenőrizze, hogy újra működik- e.




	<TABLE ROW>
	A berendezés ki lett kapcsolva, de továbbra is működik.
	A berendezés ki lett kapcsolva, de továbbra is működik.

	Csak az elektromos fűtésű modelleknél: a berendezés automatikusan lehűti magát.
	Csak az elektromos fűtésű modelleknél: a berendezés automatikusan lehűti magát.
	Csak az elektromos fűtésű modelleknél:


	Ez nem jelent meghibásodást. A berendezés általában 10 perc múlva automatikusan leáll.
	Ez nem jelent meghibásodást. A berendezés általában 10 perc múlva automatikusan leáll.


	<TABLE ROW>
	A berendezés ki lett kapcsolva, de a ventilátorok lassan továbbra is forognak.
	Egy további csatlakoztatott vezérlő ad áramot a ventilátoroknak, hogy azonnal beindulhassanak, amikor kinyílik az ajtó.
	Ez nem jelent meghibásodást.

	<TABLE ROW>
	A berendezés be lett kapcsolva, de nem jön belőle levegő.
	A berendezés be lett kapcsolva, de nem jön belőle levegő.

	A ventilátorok kikapcsolhatnak, ha a belső és a külső hőmérséklet közötti különbség alacsony.
	A ventilátorok kikapcsolhatnak, ha a belső és a külső hőmérséklet közötti különbség alacsony.

	Ez nem jelent meghibásodást. 
	Ez nem jelent meghibásodást.
	b-touch rendszerrel rendelkező egységek esetén:
	b-touch

	Ha ez problémának minősül, a 
	42. Fan off temperature (
	42. Fan off temperature

	42. Ventilátorok kikapcsolási hőmérséklete
	)



	<TABLE ROW>
	A berendezésből nem jön elegendő levegő. 
	(Huzat van)

	A bemeneti és/vagy a kilépési szerelvény eltömődött.
	Távolítsa el az akadályt a bemeneti és a kilépési szerelvénynél.

	<TABLE ROW>
	A berendezés alacsony fokozatra van kapcsolva.
	Kapcsolja a berendezést magasabb fokozatra.

	<TABLE ROW>
	Csak szűrővel rendelkező modellek esetén: A szűrő elszennyeződött.
	Csak szűrővel rendelkező modellek esetén: 

	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

	<TABLE ROW>
	Csak fűtéssel rendelkező modelleknél: A hőcserélő elszennyeződhetett.
	Csak fűtéssel rendelkező modelleknél:

	Tisztítsa meg a hőcserélőt.

	<TABLE ROW>
	A berendezés egyáltalán nem vagy nem kielégítően fűt. 
	A berendezés alacsony fokozatra van kapcsolva.
	Kapcsolja a berendezést magasabb fokozatra.

	<TABLE ROW>
	Csak vízfűtéses modellek esetén: A központi fűtési rendszer működése nem megfelelő. 
	Csak vízfűtéses modellek esetén:

	Ellenőrizze a központi fűtési rendszert. 
	• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
	• Ellenőrizze a csatlakozásokat.
	• Ellenőrizze a működést.
	• Ellenőrizze a működést.

	• Ellenőrizze a kapacitást.



	<TABLE ROW>
	Automatikus szabályozással és b-touch kezelőpanellel rendelkező egységnél:
	Automatikus szabályozással és 
	Automatikus szabályozással és 
	b-touch




	<TABLE ROW>
	A kezelőpanelt kijelzője sötét.
	A kezelőpanelt kijelzője sötét.

	A vezérlőegység nem kap áramot.
	A vezérlőegység nem kap áramot.

	Ellenőrizze a hálózati tápellátást: 
	Ellenőrizze a hálózati tápellátást:
	• dugasz a konnektorban,
	• dugasz a konnektorban,
	• dugasz a konnektorban,

	• leválasztó kapcsoló,
	• leválasztó kapcsoló,




	<TABLE ROW>
	A kijelző működik, de nem reagál az érintésre.
	A kijelző működik, de nem reagál az érintésre.

	Ha a# jelzés látható a kijelzőn: A kijelző zárolva van.
	Ha a
	Ha a
	#
	jelzés látható a kijelzőn:


	A feloldáshoz érintse meg a képernyőt 5 másodpercig.
	A feloldáshoz érintse meg a képernyőt 5 másodpercig.


	<TABLE ROW>
	A kijelző villódzik
	A kijelző villódzik

	A tápellátás túl alacsony, vagy ingadozik
	A tápellátás túl alacsony, vagy ingadozik

	Csökkentse a kijelző fényerejét olyan szintre, ahol a villódzás már nem fordul elő: 
	Csökkentse a kijelző fényerejét olyan szintre, ahol a villódzás már nem fordul elő:
	menu
	menu
	menu
	Preferences
	Display brightness


	menü
	menü
	Preferenciák
	A kijelző fényereje

	)


	<TABLE ROW>
	A berendezés hideg levegőt fúj (hibaüzenet nélkül).
	A berendezés hideg levegőt fúj (hibaüzenet nélkül).

	A kilépő hőmérséklet a belső és külső hőmérséklettől függ
	A kilépő hőmérséklet a belső és külső hőmérséklettől függ

	Ez nem jelent meghibásodást. 
	Ez nem jelent meghibásodást.
	Ha ez problémának minősül, a 
	6. Minimum air temperature (
	6. Minimum air temperature

	6. Minimális léghőmérséklet
	)



	<TABLE ROW>
	A berendezés hideg levegőt fúj, a kijelzőn a légáramlás jele kék színű.
	A berendezés hideg levegőt fúj, 
	a kijelzőn a légáramlás jele kék színű


	A fűtés manuálisan ki lett kapcsolva.
	A fűtés manuálisan ki lett kapcsolva.

	Kapcsolja be a fűtést: menu > Heating (menü > Fűtés).
	Kapcsolja be a fűtést: 
	menu
	menu
	menu
	Heating


	menü
	menü
	Fűtés

	)



	<TABLE ROW>
	A fűtés kikapcsolt, mert a külső hőmérséklet túl magas.
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a 41. Heating off temperature (41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet) funkció értéke növelhető.
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a 
	41. Heating off temperature (
	41. Heating off temperature

	41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet
	)



	<TABLE ROW>
	A helyiség hőmérséklete megfelel a beállított belső hőmérsékletnek. A berendezés fűtés nélküli szellőztetést végez.
	Ez nem jelent meghibásodást.

	<TABLE ROW>
	A fűtés kikapcsolt a berendezés bemenetéhez érkező jel miatt.
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a bemenet funkcióját itt módosíthatja: 60. Function of inputs (60. A bemenetek funkciói).
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a bemenet funkcióját itt módosíthatja: 
	60. Function of inputs (
	60. Function of inputs

	60. A bemenetek funkciói
	)



	<TABLE ROW>
	A fűtés kikapcsolt (a kijelzőn a légáramlás jele kék színű), ennek ellenére a berendezésből meleg levegő áramlik.
	A fűtést a kiegészítő fagyvédelem bekapcsolta.
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a 45. Additional frost protection (45. Fagy elleni extra védelem) funkció kikapcsolható.
	45. Additional frost protection (
	45. Additional frost protection

	45. Fagy elleni extra védelem
	)


	<TABLE ROW>
	A berendezés a vártánál nehezebben bocsát ki levegőt
	Ha nagy különbség van a beállított hőmérséklet és a tényleges hőmérséklet között, a berendezés esetleg magasabb értéken működik, hogy a helyiség hamarabb elérje a beállított hőmérsékletet.
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, kikapcsolhatja az 33. Boost function (33. Turbó funkció) funkciót, beállíthatja más hőmérséklet-különbségre, vagy a ventilátor-fordulatszám növelésének más értéket adha...
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, kikapcsolhatja az 
	33. Boost function (
	33. Boost function

	33. Turbó funkció
	)



	<TABLE ROW>
	Az ajtó csukva van, de a ventilátorok tovább forognak.
	Ezt okozhatja a csukott ajtó helyzet valamelyik beállítása is.
	Ellenőrizze a 25. Auto: Door response (25. Automatikus: Ajtóreakció) funkció beállításait.
	25. Auto: Door response (
	25. Auto: Door response

	25. Automatikus: Ajtóreakció
	)








	5.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek
	5.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek
	5.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek
	5.2.1 A hibák megtekintése
	5.2.1 A hibák megtekintése
	5.2.1 A hibák megtekintése
	hiba:megtekintés
	Aktuális hibák
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az aktuális hibák a kezdőképernyőn jelennek meg. Amennyiben valamelyik hiba megoldódott, az erre vonatkozó üzenet megjelenik.
	Valamely hibaüzenet megérintésével a képernyőn megjelenik egy magyarázat és az elvégzendő feladatokat tartalmazó lista. Az üzenet csak a hiba kijavítása után tűnik el a kezdőképernyőről.
	Egy adott időben több hiba is előfordulhat. Az aktuális hibák kódjait itt találja: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Current errors


	menü
	menü
	Karbantartás
	Aktuális hibák

	)
	.

	Már nem aktuális hibák
	Amennyiben valamelyik hiba megoldódott, az erre vonatkozó üzenet megjelenik. Az üzenet megérintésével megjelenik a korábbi hibák felsorolása, és megtekintheti a legutóbbi öt hibát, azok előfordulásának időpontjával együtt. A felso...
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Error history


	menü
	menü
	Karbantartás
	Hibaelőzmények

	)
	.

	Az üzenet megérintésre, illetve a berendezés újbóli bekapcsolására tűnik el.

	5.2.2 A hibák törlése
	5.2.2 A hibák törlése
	hiba:törlés
	A legtöbb hibaüzenet automatikusan eltűnik a probléma megoldásakor. Egyes hibák elhárításához a hibaüzenetet ki kell törölni: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Current errors


	menü
	menü
	Karbantartás
	Aktuális hibák

	)
	.


	5.2.3 A rendszer visszaállítása alapállapotba
	5.2.3 A rendszer visszaállítása alapállapotba
	Egyes hibák elhárításához a kezelőpanelt vissza kell állítani alapállapotba: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Reset system


	menü
	menü
	Karbantartás
	A rendszer visszaállítása alapállapotba

	)

	A folyamatban az összes beállítás megmarad.




	5.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása
	5.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása
	5.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén: 
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén: 
	b-touch


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Kód
	Kód

	Valószínű ok
	Valószínű ok

	Teendő
	Teendő



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	E1
	A kezelőpanel nem kommunikál egy vagy több csatlakoztatott berendezéssel. 
	A kezelőpanel nem kommunikál egy vagy több csatlakoztatott berendezéssel.
	Ez a hiba az alábbi esetekben fordulhat elő:
	• ha egy csatlakoztatott berendezést eltávolít vagy kicserél;
	• ha egy csatlakoztatott berendezést eltávolít vagy kicserél;
	• ha egy csatlakoztatott berendezést eltávolít vagy kicserél;

	• ha a csatlakoztatott berendezés tápellátásában rövid kimaradás történik;
	• ha a csatlakoztatott berendezés tápellátásában rövid kimaradás történik;

	• helytelen huzalozás esetén;
	• helytelen huzalozás esetén;

	• meghibásodás miatt.
	• meghibásodás miatt.



	1. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott berendezés csatlakozik-e a hálózati tápellátáshoz. 
	1. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott berendezés csatlakozik-e a hálózati tápellátáshoz.
	1. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott berendezés csatlakozik-e a hálózati tápellátáshoz.
	1. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott berendezés csatlakozik-e a hálózati tápellátáshoz.

	2. Ellenőrizze, hogy a vakdugasz ott van-e az utolsó csatlakoztatott berendezés X535 csatlakozóján.
	2. Ellenőrizze, hogy a vakdugasz ott van-e az utolsó csatlakoztatott berendezés X535 csatlakozóján.

	3. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
	3. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
	• megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és törésmentesek-e?
	• megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és törésmentesek-e?
	• megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és törésmentesek-e?

	• ki vannak-e nyújtva, vagy szépen fel vannak tekerve egy kétszálas hengerbe?
	• ki vannak-e nyújtva, vagy szépen fel vannak tekerve egy kétszálas hengerbe?

	• árnyékolva vannak-e a mágneses mezőktől?
	• árnyékolva vannak-e a mágneses mezőktől?



	4. Ellenőrizze a biztosítékokat.
	4. Ellenőrizze a biztosítékokat.

	5. Ellenőrizze a kezelőpanel és a berendezés X530 és X535
	5. Ellenőrizze a kezelőpanel és a berendezés X530 és X535
	 és X60


	6. Ha a hibaüzenet nem tűnik el automatikusan, indítsa újra a rendszert.
	6. Ha a hibaüzenet nem tűnik el automatikusan, indítsa újra a rendszert.




	<TABLE ROW>
	E2
	Egyes csatlakoztatott berendezések kódja érvénytelen vagy ismeretlen, vagy a berendezések típusainak kombinációja érvénytelen.
	Egyes csatlakoztatott berendezések kódja érvénytelen vagy ismeretlen, vagy a berendezések típusainak kombinációja érvénytelen.

	Ellenőrizze és hasonlítsa össze a típustáblán lévő berendezéstípusokat. A berendezéseknek ugyanolyan típusú elemmel és lehetőleg ugyanolyan kapacitással kell rendelkezniük.
	Ellenőrizze és hasonlítsa össze a típustáblán lévő berendezéstípusokat. A berendezéseknek ugyanolyan típusú elemmel és lehetőleg ugyanolyan kapacitással kell rendelkezniük.


	<TABLE ROW>
	A kezelőpanel szoftvere elavult.
	A kezelőpanel szoftvere elavult.

	Ellenőrizze a szoftver verziószámát a következő menüpont segítségével: menu > Maintenance > Status (menü > Karbantartás > Állapot).
	Ellenőrizze a szoftver verziószámát a következő menüpont segítségével: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Status


	menü
	menü
	Karbantartás
	Állapot

	)
	.



	<TABLE ROW>
	A kezelőpanel áram alatt van, de nem kommunikál egyik berendezéssel sem.
	A kezelőpanel áram alatt van, de nem kommunikál egyik berendezéssel sem.

	1. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket: 
	1. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
	1. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
	1. Ellenőrizze a vezérlőkábeleket:
	• megfelelően csatlakoznak-e, és teljesen épek-e?
	• megfelelően csatlakoznak-e, és teljesen épek-e?
	• megfelelően csatlakoznak-e, és teljesen épek-e?

	• ki vannak-e nyújtva, vagy szépen fel vannak tekerve egy kétszálas hengerbe?
	• ki vannak-e nyújtva, vagy szépen fel vannak tekerve egy kétszálas hengerbe?

	• árnyékolva vannak-e a mágneses mezőktől?
	• árnyékolva vannak-e a mágneses mezőktől?






	<TABLE ROW>
	E3
	Elektromos fűtésű modellek esetén: 
	Elektromos fűtésű modellek esetén:
	Elektromos fűtésű modellek esetén:

	Az elektromos fűtés nyomtatott áramköri lapján lévő ellenállás nem működik megfelelően.

	1. Törölje a hibaüzenetet. 
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.

	2. Ellenőrizze a nyomtatott áramköri lapon lévő R1.6K csatlakozását. (lásd a bekötési rajzot)
	2. Ellenőrizze a nyomtatott áramköri lapon lévő R1.6K csatlakozását. (lásd a bekötési rajzot)
	Ha ez rendben van, cserélje ki az ellenállást.




	<TABLE ROW>
	E4
	Elektromos fűtésű modellek esetén: 
	Elektromos fűtésű modellek esetén:
	Elektromos fűtésű modellek esetén:

	Egy hőkapcsoló kikapcsolta a berendezést: ez a túlfűtés elleni védelem.
	Ez a hiba az alábbi esetekben fordulhat elő:
	• ha a berendezés ideiglenesen áram nélkül volt, pl. áramkimaradás esetén;
	• ha a berendezés ideiglenesen áram nélkül volt, pl. áramkimaradás esetén;
	• ha a berendezés ideiglenesen áram nélkül volt, pl. áramkimaradás esetén;

	• ha a szűrő szennyezett, és nem enged át kellő mennyiségű levegőt.
	• ha a szűrő szennyezett, és nem enged át kellő mennyiségű levegőt.


	Más esetekben súlyos hiba fordulhat elő, amely súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
	Más esetekben súlyos hiba fordulhat elő, amely súlyos személyi sérülésekhez vezethet.


	1. Törölje a hibaüzenetet. 
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.

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

	• a vezérlő áramköri kártya (X344) csatlakozását;
	• a vezérlő áramköri kártya (X344) csatlakozását;


	Ha ezek rendben vannak, cserélje ki a ventilátort.

	3. Ellenőrizze, hogy a szűrő 
	3. Ellenőrizze, hogy a szűrő 
	(ha van)



	Értesítse a Biddle-t, ha ez a hiba ismételten előfordul.


	<TABLE ROW>
	E5
	Elektromos fűtésű modellek esetén: 
	Elektromos fűtésű modellek esetén:
	Elektromos fűtésű modellek esetén:

	A fűtés folytatódik egy relé nem megfelelő működése miatt.
	Ez súlyos hiba lehet, amely súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
	Ez súlyos hiba lehet, amely súlyos személyi sérülésekhez vezethet.


	1. Törölje a hibaüzenetet. 
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.

	2. Kapcsolja ki, majd be a berendezés hálózati tápellátását.
	2. Kapcsolja ki, majd be a berendezés hálózati tápellátását.

	3. Üzemeltesse a berendezést egy ideig fűtés nélkül, majd ellenőrizze, hogy a kilépő levegő hideg marad-e.
	3. Üzemeltesse a berendezést egy ideig fűtés nélkül, majd ellenőrizze, hogy a kilépő levegő hideg marad-e.


	Veszélyes hibáról lehet szó, ha:
	• a fűtés ennek ellenére folytatódik;
	• a fűtés ennek ellenére folytatódik;
	• a fűtés ennek ellenére folytatódik;

	• ez a hibaüzenet egy fél óra múlva ismét megjelenik;
	• ez a hibaüzenet egy fél óra múlva ismét megjelenik;

	• ez a hiba ismételten előfordul.
	• ez a hiba ismételten előfordul.


	Ilyen esetekben az alábbiak szerint járjon el:
	• a berendezést tápellátását azonnal szüntesse meg;
	• a berendezést tápellátását azonnal szüntesse meg;
	• a berendezést tápellátását azonnal szüntesse meg;

	• értesítse a Biddle-t.
	• értesítse a Biddle-t.




	<TABLE ROW>
	E6
	Vízfűtéses modellek esetében: 
	Vízfűtéses modellek esetében:
	Vízfűtéses modellek esetében:

	Fagyásveszély, mivel a kilépő hőmérséklet túl alacsony. A fagyvédelem aktiválva lett.
	A fagyás károsíthatja a hőcserélőt.
	A fagyás károsíthatja a hőcserélőt.


	1. Törölje a hibaüzenetet. 
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.

	2. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 8 ºC fölött legyen.
	2. Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 8 ºC fölött legyen.

	3. Kövesse az F3 hibaüzenethez tartozó utasításokat.
	3. Kövesse az F3 hibaüzenethez tartozó utasításokat.


	A hiba elhárításához állítsa be, hogy a berendezés kapcsolja be a központi fűtési rendszert fagyásveszély esetén (
	61. Function of outputs (
	61. Function of outputs

	61. A kimenetek funkciói
	)
	Heating on (
	Heating on

	Fűtés bekapcsolva
	)



	<TABLE ROW>
	E7
	Ventilátorhiba.
	Ventilátorhiba.

	1. Törölje a hibaüzenetet 
	1. Törölje a hibaüzenetet
	1. Törölje a hibaüzenetet
	1. Törölje a hibaüzenetet

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

	• a vezérlő áramköri kártya (X344) csatlakozásait;
	• a vezérlő áramköri kártya (X344) csatlakozásait;

	• a transzformátor biztosítékát;
	• a transzformátor biztosítékát;

	• magát a transzformátort.
	• magát a transzformátort.


	Ha ezek rendben vannak, cserélje ki a ventilátort.




	<TABLE ROW>
	F2
	Vízfűtéses modellek esetében: 
	Vízfűtéses modellek esetében:
	Vízfűtéses modellek esetében:

	Túl sok a fűtés.
	Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a szabályozószelep nem megfelelően működik.

	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről, várjon egy percet, majd kapcsolja be újra. 
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről, várjon egy percet, majd kapcsolja be újra.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről, várjon egy percet, majd kapcsolja be újra.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről, várjon egy percet, majd kapcsolja be újra.

	2. Ellenőrizze, hogy a előremenő és visszatérő csövek nincsenek-e felcserélve.
	2. Ellenőrizze, hogy a előremenő és visszatérő csövek nincsenek-e felcserélve.

	3. Ellenőrizze a szelepmozgató 
	3. Ellenőrizze a szelepmozgató 
	(X377)


	4. Vegye ki a szelepből a szelepmozgatót, és ellenőrizze, hogy a belsejében vannak-e mechanikai működési hibák és meghibásodások.
	4. Vegye ki a szelepből a szelepmozgatót, és ellenőrizze, hogy a belsejében vannak-e mechanikai működési hibák és meghibásodások.




	<TABLE ROW>
	F3
	Vízfűtéses modellek esetében: 
	Vízfűtéses modellek esetében:
	Vízfűtéses modellek esetében:

	A központi fűtési rendszer később kapcsol be, mint a berendezés.

	Az alábbiakat teheti: 
	Az alábbiakat teheti:
	• korábban kapcsolja be a központi fűtési rendszert;
	• korábban kapcsolja be a központi fűtési rendszert;
	• korábban kapcsolja be a központi fűtési rendszert;

	• azt állítja be, hogy a berendezés kapcsolja be a központi fűtési rendszert: A 
	• azt állítja be, hogy a berendezés kapcsolja be a központi fűtési rendszert: A 
	61. Function of outputs (
	61. Function of outputs

	61. A kimenetek funkciói
	)
	Heating on (
	Heating on

	Fűtés bekapcsolva
	)


	• kapcsolja ki ezt a hibaüzenetet: A 
	• kapcsolja ki ezt a hibaüzenetet: A 
	21. User interface options > 
	21. User interface options
	Error display

	21. Felhasználói felület beállításai
	Hiba kijelzése
	)
	Disable (
	Letiltás
	)





	<TABLE ROW>
	Vízfűtéses modellek esetében: 
	Vízfűtéses modellek esetében:
	Vízfűtéses modellek esetében:

	Ez a hiba az alábbi esetekben fordulhat elő:
	• ha nem jut a rendszerbe elég víz;
	• ha nem jut a rendszerbe elég víz;
	• ha nem jut a rendszerbe elég víz;

	• ha a szabályozószelep nem működik helyesen.
	• ha a szabályozószelep nem működik helyesen.



	1. Ellenőrizze, hogy a központi fűtési rendszer... 
	1. Ellenőrizze, hogy a központi fűtési rendszer... 
	1. Ellenőrizze, hogy a központi fűtési rendszer... 
	1. Ellenőrizze, hogy a központi fűtési rendszer... 
	• be van-e kapcsolva;
	• be van-e kapcsolva;
	• be van-e kapcsolva;

	• képes-e elegendő meleg vizet beszállítani?
	• képes-e elegendő meleg vizet beszállítani?




	2. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő csak részlegesen melegszik-e fel: ha így van, légteleníteni kell.
	2. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő csak részlegesen melegszik-e fel: ha így van, légteleníteni kell.

	3. Ellenőrizze a szelepmozgató 
	3. Ellenőrizze a szelepmozgató 
	(X370)


	4. Vegye ki a szelepből a szelepmozgatót, és ellenőrizze, hogy a belsejében vannak-e mechanikai működési hibák és meghibásodások.
	4. Vegye ki a szelepből a szelepmozgatót, és ellenőrizze, hogy a belsejében vannak-e mechanikai működési hibák és meghibásodások.




	<TABLE ROW>
	Elektromos fűtésű modellek esetén: 
	Elektromos fűtésű modellek esetén:
	Elektromos fűtésű modellek esetén:

	Nincsen elegendő fűtés, mert egy vagy több fűtőelem nem működik.

	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátás biztosítékait. 
	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátás biztosítékait.
	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátás biztosítékait.
	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátás biztosítékait.

	2. Ellenőrizze a fűtőelemek huzalozását és csatlakozásait a bekötési rajz segítségével
	2. Ellenőrizze a fűtőelemek huzalozását és csatlakozásait a bekötési rajz segítségével


	Ha ezek rendben vannak, a relé van meghibásodva: Értesítse a Biddle-t.


	<TABLE ROW>
	Az összes modellnél: 
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:

	Ha a ventilátorok nem forognak:

	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. Ha egy vagy több ventilátor nem működik, ellenőrizze: 
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. Ha egy vagy több ventilátor nem működik, ellenőrizze:
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. Ha egy vagy több ventilátor nem működik, ellenőrizze:
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását. Ha egy vagy több ventilátor nem működik, ellenőrizze:
	• a ventilátorok huzalozását;
	• a ventilátorok huzalozását;
	• a ventilátorok huzalozását;

	• a nyomtatott áramköri lap csatlakozásait (X60 csatlakozók);
	• a nyomtatott áramköri lap csatlakozásait (X60 csatlakozók);

	• a transzformátor biztosítékát;
	• a transzformátor biztosítékát;

	• magát a transzformátort.
	• magát a transzformátort.






	<TABLE ROW>
	F5
	A berendezés kilépési szelvényének hőmérséklet-érzékelője nem működik.
	A berendezés kilépési szelvényének hőmérséklet-érzékelője nem működik.

	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X350 csatlakozó). 
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X350 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X350 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X350 csatlakozó).

	2. Cserélje ki az érzékelőt.
	2. Cserélje ki az érzékelőt.




	<TABLE ROW>
	F6
	A berendezés bemeneti szelvényének hőmérséklet-érzékelője nem működik.
	A berendezés bemeneti szelvényének hőmérséklet-érzékelője nem működik.

	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X360 csatlakozó). 
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X360 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X360 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X360 csatlakozó).

	2. Cserélje ki az érzékelőt.
	2. Cserélje ki az érzékelőt.




	<TABLE ROW>
	F7
	A kültérihőmérséklet-érzékelő nem működik. 
	A kültérihőmérséklet-érzékelő nem működik.
	A kezdőképernyőn is van egy szimbólum, amely azt jelzi, hogy hiányzik a kültérihőmérséklet-érzékelő.

	Ha a vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő a rendszer részét képezi: 
	A külső hőmérséklet az Ön országára jellemző havi átlagértékeken alapul.
	1. Ellenőrizze a kültérihőmérséklet-érzékelő huzalozását és csatlakozását (X540 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze a kültérihőmérséklet-érzékelő huzalozását és csatlakozását (X540 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze a kültérihőmérséklet-érzékelő huzalozását és csatlakozását (X540 csatlakozó).

	2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.
	2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.

	3. A telepítési útmutató segítségével válassza azt a lehetőséget, hogy nem használja a kültérihőmérséklet-érzékelőt.
	3. A telepítési útmutató segítségével válassza azt a lehetőséget, hogy nem használja a kültérihőmérséklet-érzékelőt.




	<TABLE ROW>
	Ha a vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő nem képezi a rendszer részét: 
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.
	1. Törölje a hibaüzenetet.

	2. A kültérihőmérséklet-érzékelő hiányát jelző szimbólum a kezdőképernyőn marad, ha az infravërös érzékelő sem méri meg a külső hőmérsékletet, hanem egy hőmérséklet- táblázat alapján veszik figyelembe.
	2. A kültérihőmérséklet-érzékelő hiányát jelző szimbólum a kezdőképernyőn marad, ha az infravërös érzékelő sem méri meg a külső hőmérsékletet, hanem egy hőmérséklet- táblázat alapján veszik figyelembe.




	<TABLE ROW>
	F12
	Ha a 71. Indoor sensor (71. Beltéri hőmérséklet- érzékelő) funkció beállított értéke Roomsensor (Helyiségérzékelő): 
	71. Indoor sensor (
	71. Indoor sensor

	71. Beltéri hőmérséklet- érzékelő
	)
	Roomsensor (
	):
	A helyiségérzékelő nem működik.
	A beltéri hőmérséklet ekkor a berendezés bemeneti szelvényének hőmérséklet-érzékelője alapján változik.

	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó). 
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó).

	2. Cserélje ki az érzékelőt.
	2. Cserélje ki az érzékelőt.




	<TABLE ROW>
	F16
	Közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos fűtéssel rendelkező (DKE típusú) modelleknél: 
	Közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos fűtéssel rendelkező (DKE típusú) modelleknél:
	Közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos fűtéssel rendelkező (DKE típusú) modelleknél:

	A fűtőközeg-érzékelő nem működik.
	Az elektromos fűtés leolvasztási üzemmódba nincs bekapcsolva.

	1. Ellenőrizze a közegérzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó). 
	1. Ellenőrizze a közegérzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze a közegérzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze a közegérzékelő huzalozását és csatlakozását (X354 csatlakozó).

	2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.
	2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.

	3. Ha lehet, aktiválja az elektromos fűtést a következő funkcióval: 
	3. Ha lehet, aktiválja az elektromos fűtést a következő funkcióval: 
	 > Hibrid fűtés (
	)











	5.4 Hibaüzenettel nem járó hibák elhárítása
	5.4 Hibaüzenettel nem járó hibák elhárítása
	5.4 Hibaüzenettel nem járó hibák elhárítása
	Ha hibát gyanít, de nem jelenik meg hibaüzenet:
	Ha hibát gyanít, de nem jelenik meg hibaüzenet:
	1. Az előző fejezetek alapján ellenőrizze, hogy könnyen el tudja-e hárítani a hibát.
	1. Az előző fejezetek alapján ellenőrizze, hogy könnyen el tudja-e hárítani a hibát.
	1. Az előző fejezetek alapján ellenőrizze, hogy könnyen el tudja-e hárítani a hibát.

	2. Próbálja meg elhárítani a hibát az alábbi táblázat segítségével. Ehhez műszaki szakértelemre van szükség.
	2. Próbálja meg elhárítani a hibát az alábbi táblázat segítségével. Ehhez műszaki szakértelemre van szükség.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Probléma
	Probléma

	Valószínű ok
	Valószínű ok

	Teendő
	Teendő



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A kezelőpanel megfelelően működik, a berendezés azonban nem reagál.
	A kezelőpanel megfelelően működik, a berendezés azonban nem reagál.

	A berendezést külső vezérlőről származó jelekkel működtetik.
	A berendezést külső vezérlőről származó jelekkel működtetik.

	1. Ellenőrizze a 60. Function of inputs (60. A bemenetek funkciói) és a Release delay input 1 (1. bemenet kioldási késleltetése) funkciókat a Configuration (Konfigurálás) menüben.
	1. Ellenőrizze a 
	1. Ellenőrizze a 
	1. Ellenőrizze a 
	60. Function of inputs (
	60. Function of inputs

	60. A bemenetek funkciói
	)
	Release delay input 1 (
	Release delay input 1

	1. bemenet kioldási késleltetése
	)
	Configuration (
	Configuration

	Konfigurálás
	)





	<TABLE ROW>
	A ventilátorok kikapcsolhatnak, ha a belső és a külső hőmérséklet közötti különbség alacsony.
	A ventilátorok kikapcsolhatnak, ha a belső és a külső hőmérséklet közötti különbség alacsony.

	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a funkció értéke 42. Fan off temperature (42. Ventilátorok kikapcsolási hőmérséklete) lehet.
	Ez nem jelent meghibásodást. Ha ez problémának minősül, a funkció értéke 
	42. Fan off temperature (
	42. Fan off temperature

	42. Ventilátorok kikapcsolási hőmérséklete
	)



	<TABLE ROW>
	A ventilátorok tápellátása megszakadt.
	A ventilátorok tápellátása megszakadt.

	1. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát. 
	1. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.
	1. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.
	1. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.

	2. Ellenőrizze a transzformátor és a ventilátorok közötti vezetékeket.
	2. Ellenőrizze a transzformátor és a ventilátorok közötti vezetékeket.

	3. Cserélje le a transzformátort.
	3. Cserélje le a transzformátort.




	<TABLE ROW>
	A kijelző villódzik
	A kijelző villódzik

	A kezelőpanel és az első berendezés közötti vezérlőkábel túl hosszú
	A kezelőpanel és az első berendezés közötti vezérlőkábel túl hosszú

	Csökkentse a kábel hosszát
	Csökkentse a kábel hosszát


	<TABLE ROW>
	A berendezés nem működik, a kijelző fekete, és nem reagál az érintésre.
	A berendezés nem működik, a kijelző fekete, és nem reagál az érintésre.

	A berendezés nem kap tápellátást.
	A berendezés nem kap tápellátást.

	Ellenőrizze a hálózati tápellátást: 
	Ellenőrizze a hálózati tápellátást: 
	• leválasztó kapcsoló,
	• leválasztó kapcsoló,
	• leválasztó kapcsoló,

	• a berendezés kap tápellátást.
	• a berendezés kap tápellátást.

	• a tápellátás csatlakozásait és huzalozását.
	• a tápellátás csatlakozásait és huzalozását.





	<TABLE ROW>
	A kezelőpanel és a vezérlő áramköri kártya közötti csatlakozás nem jó.
	A kezelőpanel és a vezérlő áramköri kártya közötti csatlakozás nem jó.

	1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt. 
	1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt.
	1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt.
	1. Ellenőrizze a vezérlőkábelt.

	2. Ellenőrizze a csatlakozólemez és a vezérlő áramköri kártya közötti huzalozást (X530 és X60 csatlakozók).
	2. Ellenőrizze a csatlakozólemez és a vezérlő áramköri kártya közötti huzalozást (X530 és X60 csatlakozók).




	<TABLE ROW>
	A vezérlő áramköri kártya nem működik; a vezérlő áramköri kártyán lévő LED jelzőfények nem égnek.
	A vezérlő áramköri kártya nem működik; a vezérlő áramköri kártyán lévő LED jelzőfények nem égnek.

	1. Ellenőrizze az F141 biztosítékot. 
	1. Ellenőrizze az F141 biztosítékot.
	1. Ellenőrizze az F141 biztosítékot.
	1. Ellenőrizze az F141 biztosítékot.

	2. Ellenőrizze a hálózati tápkábelt (X01 csatlakozó).
	2. Ellenőrizze a hálózati tápkábelt (X01 csatlakozó).

	3. Cserélje ki a vezérlő áramkëri kártyát.
	3. Cserélje ki a vezérlő áramkëri kártyát.




	<TABLE ROW>
	A kezelőpanel meghibásodott.
	A kezelőpanel meghibásodott.

	Ellenőrizze a kezelőpanelt úgy, hogy egy másik kábellel egy másik berendezéshez csatlakoztatja. Cserélje le a kezelőpanelt, ha az nem működik.
	Ellenőrizze a kezelőpanelt úgy, hogy egy másik kábellel egy másik berendezéshez csatlakoztatja. Cserélje le a kezelőpanelt, ha az nem működik.


	<TABLE ROW>
	Az egyik ventilátor nem működik.
	Az egyik ventilátor nem működik.

	A ventilátor nem kap tápellátást, vagy meghibásodott.
	A ventilátor nem kap tápellátást, vagy meghibásodott.

	1. Ellenőrizze a ventilátor huzalozását. 
	1. Ellenőrizze a ventilátor huzalozását.
	1. Ellenőrizze a ventilátor huzalozását.
	1. Ellenőrizze a ventilátor huzalozását.

	2. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.
	2. Ellenőrizze a transzformátor biztosítékát.

	3. Cserélje ki a ventilátort.
	3. Cserélje ki a ventilátort.




	<TABLE ROW>
	A ventilátorok nem működnek egy adott sebességen.
	A ventilátorok nem működnek egy adott sebességen.

	A megfelelő ághoz való csatlakozás helytelen.
	A megfelelő ághoz való csatlakozás helytelen.

	1. Ellenőrizze a transzformátor csatlakozóit. 
	1. Ellenőrizze a transzformátor csatlakozóit.
	1. Ellenőrizze a transzformátor csatlakozóit.
	1. Ellenőrizze a transzformátor csatlakozóit.

	2. Ellenőrizze az X60 csatlakozót.
	2. Ellenőrizze az X60 csatlakozót.




	<TABLE ROW>
	A kiegészítő vezérlő nem megfelelően van csatlakoztatva
	Ellenőrizze, hogy az X60 csatlakozó 5. és 6. pozíciója közötti átkötést eltávolították-e.

	<TABLE ROW>
	A földzárlat- megszakító kikapcsolja a berendezést.
	A meglévő földzárlat-megszakító nem megfelelő.
	Ügyeljen rá, hogy B típusú, lehetőleg 300 mA-es földzárlat- megszakítót használjon.
	B típusú











	6 Karbantartás
	6 Karbantartás
	6 Karbantartás

	6.1 Bevezető
	6.1 Bevezető
	6.1 Bevezető
	karbantartásEz a fejezet azokat a karbantartási tevékenységeket ismerteti, amelyeket a felhasználó maga is el tud végezni. A telepítést végző szakember által elvégzendő karbantartási és javítási tevékenységeket a 
	karbantartásEz a fejezet azokat a karbantartási tevékenységeket ismerteti, amelyeket a felhasználó maga is el tud végezni. A telepítést végző szakember által elvégzendő karbantartási és javítási tevékenységeket a 
	karbantartás
	7
	Szervizelés




	6.2 A berendezés tisztítása
	6.2 A berendezés tisztítása
	6.2 A berendezés tisztítása
	d Az elektromos fűtéssel rendelkező berendezéseket tilos vízzel tisztítani.
	d Az elektromos fűtéssel rendelkező berendezéseket tilos vízzel tisztítani.
	d Az elektromos fűtéssel rendelkező berendezéseket tilos vízzel tisztítani.

	tisztításA berendezés kívül-belül vízzel és háztartási tisztítószerekkel tisztítható. Ne használjon oldószereket.
	tisztítás

	A ventilátorok is tisztíthatók vízzel.
	A berendezésben furatok lettek kialakítva az esetleges víz elvezetésére.

	w A ventilátorokra vagy a kapcsolódobozokra tilos nagynyomású vizet permetezni.
	w A ventilátorokra vagy a kapcsolódobozokra tilos nagynyomású vizet permetezni.

	Óvatosan távolítsa el a port a fűtőegységből porszívó segítségével.



	6.3 Tervezett karbantartás
	6.3 Tervezett karbantartás
	6.3 Tervezett karbantartás

	6.3.1 Havi karbantartás
	6.3.1 Havi karbantartás
	6.3.1 Havi karbantartás
	karbantartás
	karbantartás
	karbantartás
	Minden berendezés esetén:

	• Ellenőrizze 
	• Ellenőrizze 
	a fűtőbetéteket és

	• Ellenőrizze, hogy az összes ventilátor működik.
	• Ellenőrizze, hogy a légfüggöny a vezérlőegység összes üzemmódjában megfelelően működik.
	• Ellenőrizze a kilépési szelvényt szennyeződés és/vagy elzáródás szempontjából; szükség esetén végezzen tisztítást.

	Vízfűtéses egységek esetén:
	Vízfűtéses egységek esetén:
	• Keressen vízszivárgást; ha talál, áramtalanítsa a berendezést, és javítsa ki a szivárgást.
	• Keressen vízszivárgást; ha talál, áramtalanítsa a berendezést, és javítsa ki a szivárgást.
	• Ellenőrizze, hogy nem került-e levegő a vízvezeték rendszerbe; szükség esetén végezzen a rendszeren légtelenítést.



	6.2 „A berendezés tisztítása” a 91 oldalon
	6.2 „A berendezés tisztítása” a 91 oldalon
	6.2 „A berendezés tisztítása” a 91 oldalon

	1 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 1 oldalon
	1 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 1 oldalon




	6.3.2 Éves karbantartás
	6.3.2 Éves karbantartás
	6.3.2 Éves karbantartás
	Minden berendezés esetén:
	Minden berendezés esetén:
	Minden berendezés esetén:
	• Végezze el az összes havi ellenőrzést.
	• Végezze el az összes havi ellenőrzést.
	• Ellenőrizze a kábelezést a kapcsoló dobozok között, az egységekben és a vezérlőegységben.
	• Vizsgálja meg a burkolatot, a függesztő vagy rögzítő szerkezetet és az egyes berendezések rögzítését.
	• Ellenőrizze, hogy a ventilátorok rögzítése szilárd és egy síkban vannak; szükség esetén húzza meg a kötőelemeiket.


	Elektromos fűtésű egységek esetén:
	Elektromos fűtésű egységek esetén:
	• Ellenőrizze a vezérlőegység és a fűtőegység közötti vezetékeket.
	• Ellenőrizze a vezérlőegység és a fűtőegység közötti vezetékeket.
	• Ellenőrizze a tápkábeleket és a fűtőegységen belül a csatlakozásokat.
	• Ellenőrizze a relét a fűtőegységben.







	7 Szervizelés
	7 Szervizelés
	7 Szervizelés

	szervizelés
	szervizelés
	szervizelés
	szervizelés
	szervizelés
	biztonsági utasítások:szervizelés

	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a biztonsági utasításokat.

	1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon
	1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon
	1.5 „Biztonsági utasítások” a 15 oldalon




	7.1 A ventilátorok eltávolítása
	7.1 A ventilátorok eltávolítása
	7.1 A ventilátorok eltávolítása
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	ventilátor eltávolítása
	ventilátor eltávolítása
	0 típusú vízszintes helyzet és 1-es típusú függőleges helyzet esetén:

	1. A kilépési szelvény eltávolítása:
	1. A kilépési szelvény eltávolítása:
	1. A kilépési szelvény eltávolítása:
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	2


	- Akassza le a kilépési szelvényt 
	- Akassza le a kilépési szelvényt 
	1




	2. A vezetékek lekötése:
	2. A vezetékek lekötése:
	- Távolítsa el a karbantartási panelt 
	- Távolítsa el a karbantartási panelt 
	- Távolítsa el a karbantartási panelt 
	3


	- Nyissa ki a kapcsolódobozt.
	- Nyissa ki a kapcsolódobozt.

	- Kösse le az adott ventilátor vezetékeit.
	- Kösse le az adott ventilátor vezetékeit.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. A ventilátor eltávolítása:
	3. A ventilátor eltávolítása:
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	4


	- Vegye ki a ventilátort a tartójával 
	- Vegye ki a ventilátort a tartójával 
	5





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2-es típusú függőleges helyzet esetén:
	2-es típusú függőleges helyzet esetén:

	1. A vezetékek lekötése:
	1. A vezetékek lekötése:
	1. A vezetékek lekötése:
	- Távolítsa el a karbantartási panelt 
	- Távolítsa el a karbantartási panelt 
	- Távolítsa el a karbantartási panelt 
	2


	- Nyissa ki a kapcsolódobozt.
	- Nyissa ki a kapcsolódobozt.

	- Kösse le az adott ventilátor vezetékeit.
	- Kösse le az adott ventilátor vezetékeit.



	2. A ventilátor eltávolítása:
	2. A ventilátor eltávolítása:
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	- Lazítsa meg a csavarokat 
	3


	- Vegye ki a ventilátort a tartójával 
	- Vegye ki a ventilátort a tartójával 
	4






	2.6.2 „A berendezés bekötése (A és H típus)” a 31 oldalon
	2.6.2 „A berendezés bekötése (A és H típus)” a 31 oldalon
	2.6.2 „A berendezés bekötése (A és H típus)” a 31 oldalon




	7.2 A fűtőbetét elérése
	7.2 A fűtőbetét elérése
	7.2 A fűtőbetét elérése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vízfűtéses berendezések esetén:
	Vízfűtéses berendezések esetén:
	Vízfűtéses berendezések esetén:



	1. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	1. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	1. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	1
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	Elektromos fűtésű berendezések esetén:
	Elektromos fűtésű berendezések esetén:
	Elektromos fűtésű berendezések esetén:


	1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (
	1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (
	1. Állítsa a berendezés leválasztó kapcsolóját (
	1


	2. Távolítsa el a fedelet (
	2. Távolítsa el a fedelet (
	2


	3. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	3. Távolítsa el a légbeömlő rácsot (
	3


	4. Távolítsa el a kábeltér fedőlemezét (
	4. Távolítsa el a kábeltér fedőlemezét (
	4







	7.3 Elektronikai modul
	7.3 Elektronikai modul
	7.3 Elektronikai modul
	Csak automatikus 
	Csak automatikus 
	Csak automatikus 
	CHIPS


	elektronikai modulA berendezés egy elektronikai modult tartalmaz. A verziótól függően az alábbi komponensek találhatók a berendezésben:
	elektronikai modul

	• transzformátor;
	• transzformátor;
	• transzformátor;

	• a vezérlő áramköri kártya;
	• a vezérlő áramköri kártya;

	• csatlakozólemez;
	• csatlakozólemez;

	• biztosítékok.
	• biztosítékok.

	• a szűrők
	• a szűrők

	• a reaktor
	• a reaktor





	7.4 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása
	7.4 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása
	7.4 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	w Áramtalanítsa az egységet.
	w Áramtalanítsa az egységet.
	A berendezés 2 elektromos tápkábellel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a vezérlő áramköri kártya tápellátása is ki legyen kapcsolva.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Távolítsa el a karbantartási panelt (
	2. Távolítsa el a karbantartási panelt (
	1


	3. Nyissa ki az elektronika házát (
	3. Nyissa ki az elektronika házát (
	2


	4. Válassza le a berendezéshez csatlakoztatott összes csatlakozót, illetve a földcsatlakozásokat a vezérlő áramköri kártyáról.
	4. Válassza le a berendezéshez csatlakoztatott összes csatlakozót, illetve a földcsatlakozásokat a vezérlő áramköri kártyáról.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	5. Távolítsa el a 
	5. Távolítsa el a 
	3


	6. Lazítsa ki a 
	6. Lazítsa ki a 
	4






	7.5 A vezérlő áramköri kártya csatlakoztatása
	7.5 A vezérlő áramköri kártya csatlakoztatása
	7.5 A vezérlő áramköri kártya csatlakoztatása
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás
	w Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás

	1. Csúsztassa a helyére a vezérlő áramköri kártyát, majd csavarozza oda erősen.
	1. Csúsztassa a helyére a vezérlő áramköri kártyát, majd csavarozza oda erősen.
	1. Csúsztassa a helyére a vezérlő áramköri kártyát, majd csavarozza oda erősen.

	2. Csatlakoztassa ismét az összes csatlakozót, illetve a földcsatlakozásokat a vezérlő áramköri kártyához.
	2. Csatlakoztassa ismét az összes csatlakozót, illetve a földcsatlakozásokat a vezérlő áramköri kártyához.

	3. Kapcsolja be a berendezést, és ellenőrizze a működését.
	3. Kapcsolja be a berendezést, és ellenőrizze a működését.
	n Új vezérlő áramköri kártya használata esetén E1 hiba fordulhat elő, mivel a rendszer már nem találja a régi vezérlő áramköri kártyát. Ennek megoldásához újra kell konfigurálni a rendszert a következő menü segítségével: 
	n Új vezérlő áramköri kártya használata esetén E1 hiba fordulhat elő, mivel a rendszer már nem találja a régi vezérlő áramköri kártyát. Ennek megoldásához újra kell konfigurálni a rendszert a következő menü segítségével: 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Reset system


	menü
	menü
	Karbantartás
	A rendszer visszaállítása alapállapotba

	)


	n Ha a rendszer arra kéri, hogy jelöljön ki egy új főegységet, akkor lehetőleg olyan egységet válasszon, amelyiknek még nem cserélte ki a vezérlő áramköri kártyáját. Ebben az esetben a beállítások megmaradnak.
	n Ha a rendszer arra kéri, hogy jelöljön ki egy új főegységet, akkor lehetőleg olyan egységet válasszon, amelyiknek még nem cserélte ki a vezérlő áramköri kártyáját. Ebben az esetben a beállítások megmaradnak.






	7.6 Biztosítékok
	7.6 Biztosítékok
	7.6 Biztosítékok
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	biztosítékok
	• F140 biztosíték (
	• F140 biztosíték (
	• F140 biztosíték (
	1


	• F141 biztosíték (
	• F141 biztosíték (
	2




	Az értékek a biztosítékokon vannak feltüntetve.
	Az értékek a biztosítékokon vannak feltüntetve.




	7.7 LED-ek
	7.7 LED-ek
	7.7 LED-ek
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	• folyamatos zöld: A vezérlő áramköri kártya tápellátással rendelkezik.
	• folyamatos zöld: A vezérlő áramköri kártya tápellátással rendelkezik.
	• folyamatos zöld: A vezérlő áramköri kártya tápellátással rendelkezik.
	• folyamatos zöld:


	• villogó zöld: A berendezés kódja megadható.
	• villogó zöld: A berendezés kódja megadható.
	• villogó zöld:


	• folyamatos piros: Helyi hiba történt. 
	• folyamatos piros: Helyi hiba történt. 
	• folyamatos piros:
	n Ennek hatására nem feltétlenül jelenik meg mindig hibaüzenet a kezelőpanelen.
	n Ennek hatására nem feltétlenül jelenik meg mindig hibaüzenet a kezelőpanelen.








	7.8 A berendezés kódjának beállítása
	7.8 A berendezés kódjának beállítása
	7.8 A berendezés kódjának beállítása
	A berendezés kódját be kell állítani, miután a vezérlő áramköri kártyát kicserélte a berendezésben. A berendezés kódja a berendezés típusától függ, és a típustáblán van feltüntetve.
	A 
	A 
	A 
	berendezés kódja

	• közvetlenül a kezelőpanelről, ha egyetlen berendezés van csatlakoztatva;
	• közvetlenül a kezelőpanelről, ha egyetlen berendezés van csatlakoztatva;
	• közvetlenül a kezelőpanelről, ha egyetlen berendezés van csatlakoztatva;

	• a vezérlő áramköri kártyáról és a kezelőpanelről, ha egynél több berendezés van csatlakoztatva.
	• a vezérlő áramköri kártyáról és a kezelőpanelről, ha egynél több berendezés van csatlakoztatva.
	w Helytelen kód bevitele esetén a berendezés gyengén teljesít.
	w Helytelen kód bevitele esetén a berendezés gyengén teljesít.




	7.8.1 A berendezés kódjának beállítása a kezelőpanelről
	7.8.1 A berendezés kódjának beállítása a kezelőpanelről
	c A berendezés kódjának ily módon történő beállítása csak akkor működik, ha a kezelőpanelhez csak egyetlen berendezés van csatlakoztatva. Szükség esetén a kezelőpanelt külön csatlakoztassa a kérdéses berendezéshez.
	c A berendezés kódjának ily módon történő beállítása csak akkor működik, ha a kezelőpanelhez csak egyetlen berendezés van csatlakoztatva. Szükség esetén a kezelőpanelt külön csatlakoztassa a kérdéses berendezéshez.

	1. Válassza ki a 
	1. Válassza ki a 
	1. Válassza ki a 
	menu
	menu
	menu
	Maintenance
	Unit code


	menü
	menü
	Karbantartás
	Berendezés kódja

	)


	2. Írja be a berendezés kódját a kezelőpanelről, majd nyomja meg az 
	2. Írja be a berendezés kódját a kezelőpanelről, majd nyomja meg az 
	ok

	A kezelőpanel ekkor újra megkeresi a berendezést.



	7.8.2 A berendezés kódjának beállítása a vezérlő áramköri kártyáról és a kezelőpanelről
	7.8.2 A berendezés kódjának beállítása a vezérlő áramköri kártyáról és a kezelőpanelről
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Csatlakoztassa a tápellátást (helyezze a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba, vagy állítsa a leválasztó kapcsolót BE pozícióba).
	1. Csatlakoztassa a tápellátást (helyezze a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba, vagy állítsa a leválasztó kapcsolót BE pozícióba).
	1. Csatlakoztassa a tápellátást (helyezze a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba, vagy állítsa a leválasztó kapcsolót BE pozícióba).
	w TILOS az áram alatt lévő részek megérintése.
	w TILOS az áram alatt lévő részek megérintése.


	2. Nyomja le a mikrokapcsolót 
	2. Nyomja le a mikrokapcsolót 
	1

	A mikrokapcsoló melletti LED elkezd villogni.
	A kezelőpanel 
	nyolc


	3. Írja be a berendezés kódját a kezelőpanelről, majd nyomja meg az 
	3. Írja be a berendezés kódját a kezelőpanelről, majd nyomja meg az 
	ok


	4. Nyomja le a mikrokapcsolót .
	4. Nyomja le a mikrokapcsolót .
	A mikrokapcsoló melletti LED abbahagyja a villogást.
	A berendezés kódjának beállítása ezzel megtörtént.

	5. Indítsa újra a kezelőpanelt.
	5. Indítsa újra a kezelőpanelt.






	7.9 A PIN kód visszaállítása
	7.9 A PIN kód visszaállítása
	7.9 A PIN kód visszaállítása
	PIN kódA kezelőpanel PIN kódját pendrive segítségével lehet visszaállítani:
	PIN kódA kezelőpanel PIN kódját pendrive segítségével lehet visszaállítani:
	PIN kód

	1. Csatlakoztasson egy pendrive-ot a kezelőpanelhez.
	1. Csatlakoztasson egy pendrive-ot a kezelőpanelhez.
	1. Csatlakoztasson egy pendrive-ot a kezelőpanelhez.
	Az USB menüt aktiválja a rendszer.

	2. Tartsa nyomva a 
	2. Tartsa nyomva a 
	x

	A PIN kódot törli a rendszer, és egy új PIN kódot kell megadni.

	3. Lépjen ki az USB menüből a pendrive eltávolításával.
	3. Lépjen ki az USB menüből a pendrive eltávolításával.





	7.10 A beállítások másolása
	7.10 A beállítások másolása
	7.10 A beállítások másolása
	A berendezés beállításai átmásolhatók egy másik berendezésre.
	A berendezés beállításai átmásolhatók egy másik berendezésre.
	7.10.1 Amire szüksége van
	7.10.1 Amire szüksége van
	A beállítások másolása előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az alábbiak:
	• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a szoftver verziófrissítéséhez.
	• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a szoftver verziófrissítéséhez.
	• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a szoftver verziófrissítéséhez.



	7.10.2 1. lépés: A megfelelően beállított berendezés beállításainak másolása
	7.10.2 1. lépés: A megfelelően beállított berendezés beállításainak másolása
	1. Ellenőrizze, hogy az eredeti b-touch kezelőpanel másolni kívánt beállításai megfelelően vannak-e megadva.
	1. Ellenőrizze, hogy az eredeti b-touch kezelőpanel másolni kívánt beállításai megfelelően vannak-e megadva.
	2. Csatlakoztassa a pendrive-ot a b-touch kezelőpanel USB- portjához.
	2. Csatlakoztassa a pendrive-ot a b-touch kezelőpanel USB- portjához.
	n Ha a pendrive-ot nem észleli a rendszer, vegye ki, majd helyezze be újra.
	n Ha a pendrive-ot nem észleli a rendszer, vegye ki, majd helyezze be újra.

	A kezelőpanel észleli a pendrive-ot, majd megjeleníti az USB menüt

	3. Export settings (
	3. Export settings (
	3. Export settings (
	3. Export settings

	Beállítások exportálása
	).

	Megjelenik az előrehaladás százalékos aránya.

	4. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelből.
	4. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelből.



	7.10.3 2. lépés: A beállítások másolása egy másik berendezésre
	7.10.3 2. lépés: A beállítások másolása egy másik berendezésre
	1. Csatlakoztassa a másolandó beállításokat tartalmazó pendrive-ot a másik kezelőpanel USB-portjához.
	1. Csatlakoztassa a másolandó beállításokat tartalmazó pendrive-ot a másik kezelőpanel USB-portjához.
	1. Csatlakoztassa a másolandó beállításokat tartalmazó pendrive-ot a másik kezelőpanel USB-portjához.
	1. Csatlakoztassa a másolandó beállításokat tartalmazó pendrive-ot a másik kezelőpanel USB-portjához.

	2. Tartsa lenyomva a 
	2. Tartsa lenyomva a 
	Import settings (
	Import settings

	Beállítások importálása
	)

	A rendszer végrehajtja a beállítások importálását.
	n Az előrehaladás mértéke alatt az importálandó fájl neve látható:„settings_export.txt”
	n Az előrehaladás mértéke alatt az importálandó fájl neve látható:


	3. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelből.
	3. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelből.

	4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden egyes kezelőpanel esetében, amelyhez ugyanezeket a beállításokat kívánja alkalmazni.
	4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket minden egyes kezelőpanel esetében, amelyhez ugyanezeket a beállításokat kívánja alkalmazni.







	7.11 Szoftver frissítése
	7.11 Szoftver frissítése
	7.11 Szoftver frissítése
	szoftver frissítéseA Biddle folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és javasolja, hogy végezze el a kezelőpanel és vezérlő áramköri kártya szoftverének verziófrissítését, amikor az rendelkezésre áll. Ellenőrizze a Biddl
	szoftver frissítéseA Biddle folyamatosan dolgozik termékei továbbfejlesztésén, és javasolja, hogy végezze el a kezelőpanel és vezérlő áramköri kártya szoftverének verziófrissítését, amikor az rendelkezésre áll. Ellenőrizze a Biddl
	szoftver frissítése

	7.11.1 Amire szüksége van.
	7.11.1 Amire szüksége van.
	A b-touch kezelőpanel szoftverének verziófrissítése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az alábbiak:
	• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a szoftver verziófrissítéséhez.
	• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a szoftver verziófrissítéséhez.
	• Üres pendrive. A pendrive-nak FAT vagy DOS fájlrendszerben kell formázva lennie. USB-vel csatlakoztatható külső merevlemezt ne használjon a szoftver verziófrissítéséhez.

	• Számítógép internet hozzáféréssel.
	• Számítógép internet hozzáféréssel.



	7.11.2 1. lépés: Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
	7.11.2 1. lépés: Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
	Mielőtt frissíti a kezelőpanel vagy a vezérlő áramköri kártya szoftverét, ellenőrizze azok jelenlegi szoftververzióját. Ha a szoftververzió ugyanaz, mint a Biddle webhelyén látható legújabb verziófrissítési fájlé, nem kell elvé...
	1. Nyomja meg a 
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	2. Válassza ki a 
	2. Válassza ki a 
	Maintenance
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	Status


	Karbantartás
	Karbantartás
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	7.11.3 2. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése
	7.11.3 2. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógép USB-portjába.
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógép USB-portjába.
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógép USB-portjába.

	2. A számítógépen nyissa meg a Biddle webhelyén a Letöltések pontot.
	2. A számítógépen nyissa meg a Biddle webhelyén a Letöltések pontot.

	3. Keresse meg a saját berendezését, illetve a hozzá rendelkezésre álló szoftvert.
	3. Keresse meg a saját berendezését, illetve a hozzá rendelkezésre álló szoftvert.

	4. Ha a szoftververzió frissebb, mint a kezelőpanelen lévő szoftver verziója, kattintson a Szoftver frissítése elemre.
	4. Ha a szoftververzió frissebb, mint a kezelőpanelen lévő szoftver verziója, kattintson a Szoftver frissítése elemre.

	5. Fogadja el a licencszerződést, majd mentse el a fájlt a pendrive fő könyvtárába.
	5. Fogadja el a licencszerződést, majd mentse el a fájlt a pendrive fő könyvtárába.

	6. Vegye ki a pendrive-ot a számítógép USB-portjából.
	6. Vegye ki a pendrive-ot a számítógép USB-portjából.



	7.11.4 3. lépés: Szoftver frissítése
	7.11.4 3. lépés: Szoftver frissítése
	w A szoftver verziófrissítése során ne kapcsolja ki a berendezést, és ne vegye ki a pendrive-ot a számítógépből. Ne vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelről, még akkor sem, ha a verziófrissítés során áramkimaradás történik. A ver...
	w A szoftver verziófrissítése során ne kapcsolja ki a berendezést, és ne vegye ki a pendrive-ot a számítógépből. Ne vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelről, még akkor sem, ha a verziófrissítés során áramkimaradás történik. A ver...
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	1. Csatlakoztassa a szoftver verziófrissítését tartalmazó pendrive-ot a kezelőpanel USB-portjához.
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	1. Csatlakoztassa a szoftver verziófrissítését tartalmazó pendrive-ot a kezelőpanel USB-portjához.
	n Ha a pendrive-ot nem észleli a rendszer, vegye ki, majd helyezze be újra.
	n Ha a pendrive-ot nem észleli a rendszer, vegye ki, majd helyezze be újra.

	A kezelőpanel észleli a pendrive-ot, majd megjeleníti az USB menüt

	2. A szoftver verziófrissítéséhez válassza ki a 
	2. A szoftver verziófrissítéséhez válassza ki a 
	Software update (
	Software update

	Szoftverfrissítés
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	3. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelből.
	3. A művelet befejezése után vegye ki a pendrive-ot a kezelőpanelből.
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	7.12 A Biddle vezérlőkábel összetétele
	vezérlőkábelA vezérlőrendszer vezérlőkábelének szerkezeti felépítése a következő:
	vezérlőkábelA vezérlőrendszer vezérlőkábelének szerkezeti felépítése a következő:
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	• A dugaszok modulrendszerű 6P4C típusú csatlakozók.
	• A dugaszok modulrendszerű 6P4C típusú csatlakozók.
	• A dugaszok modulrendszerű 6P4C típusú csatlakozók.

	• A csatlakozók nem csavartak, vagyis a kábel mindkét vége ugyanahhoz az elektródhoz csatlakozik.
	• A csatlakozók nem csavartak, vagyis a kábel mindkét vége ugyanahhoz az elektródhoz csatlakozik.
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	leszerelésA rendszer leszerelését, valamint a hűtőközeg, az olaj és más összetevők kezelését csak arra jogosult szerelő hajthatja végre a helyi és országos előírásoknak megfelelően.
	leszerelésA rendszer leszerelését, valamint a hűtőközeg, az olaj és más összetevők kezelését csak arra jogosult szerelő hajthatja végre a helyi és országos előírásoknak megfelelően.
	leszerelés

	Az EU előírásainak értelmében a használt elektromos és elektronikus készülékeket újrahasznosítás céljából le kell adni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön is sokat tehet a környezetet és az emberi egészséget érő káro
	Az EU előírásainak értelmében a használt elektromos és elektronikus készülékeket újrahasznosítás céljából le kell adni. 
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	címekHa észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz bizalommal.
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	Szerzői jog és védjegyek
	Szerzői jog és védjegyek
	Szerzői jog és védjegyek
	WA jelen kézikönyvben található valamennyi információ és rajz a Biddle tulajdona, és a Biddle előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel nem rendeltetésszerű célokra, nem fénymásolható, nem másolható le, nem fordí...
	WA jelen kézikönyvben található valamennyi információ és rajz a Biddle tulajdona, és a Biddle előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel nem rendeltetésszerű célokra, nem fénymásolható, nem másolható le, nem fordí...
	A Biddle név a Biddle bv bejegyzett védjegye.
	Garancia és felelősség
	Garancia és felelősség
	A garancia és a felelősség tekintetében lásd az Értékesítési és szállítási feltételeket.
	A Biddle semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé következményes károkért.

	Felelősség a kézikönyv tekintetében
	Felelősség a kézikönyv tekintetében
	Bár az adott részegységek pontos és ahol szükséges teljes körű leírása nagy körültekintéssel történt, a Biddle nem tehető felelőssé a kézikönyvben található hibák és/vagy hiányosságok miatti esetleges károkért.
	A Biddle fenntartja a jogot, hogy a kézikönyvben szerelő műszaki adatokat megváltoztassa.
	Ha mégis felfedez bármilyen hibát vagy félreérthető információt a kézikönyvben, örömmel vesszük az erről való tájékoztatást. Ez segít nekünk a későbbi dokumentációk javításában.
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	További tájékoztatás
	Ha észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz. 
	A Biddle képviselet elérhetőségeivel kapcsolatban lásd: 
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