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1.  .  Bevezető

1.1 A kézikönyv célja

Ez a kézikönyv , valamint a b-touch kezelőpanellel és CHIPS 
vezérlővel ellátott komfort SensAir légfüggöny üzemeltetését 
és karbantartását ismerteti. A kézikönyv a javítási műveletekkel 
kapcsolatos instrukciókat és információkat is tartalmaz.

1.2 A kézikönyvre vonatkozó megjegyzések

1.2.1 Daikin kézikönyvek

Csak SRV és SRQ modelleknél:

Ez a kézikönyv kereszthivatkozásokat tartalmaz a Daikin 
alkotóelemek (kültéri egység, beltéri egység, kezelőpanel stb.) 
kézikönyveire.

1.2.2 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.
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Veszély:d A nem megengedett műveleteket jelzi.

Ha a jelzést figyelmen kívül hagyja, kárt vagy 
személyi sérüléssel járó baleseteket okozhat.

1.2.3 A berendezésen és a kézikönyvben használt 
piktogramok

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

1.2.4 Kapcsolódó dokumentumok

A berendezéshez a jelen útmutatón kívül a következő 
dokumentum tartozik:

• bekötési rajz a telepítéshez és karbantartáshoz

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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1.3 A berendezés ismertetése

1.3.1 SensAir

A berendezés

A berendezés többek között az alábbi elemeket tartalmazza:

• fűtőbetét 1 (a berendezés típusától függően)

A fűtési kapacitást a berendezés szabályozza. Ennek 
érdekében a vízfűtéses modellek egy beépített 
szabályozószelepet tartalmaznak.

• ventilátorok 2

A sebességet (fokozatot) a berendezés szabályozza.

• belépőhőmérséklet-érzékelő 3

• kilépőhőmérséklet-érzékelő 4

• Vízfűtéses vagy Daikin rendszerhez csatlakoztatott 
modelleknél:

fűtőközeg-érzékelő 5

• Infravörös érzékelő 6

• csatlakozás

a b-touchkezelőpanelhez 7

• csatlakozás a Modbus-hoz 8

A b-touch kezelőpanel

A beállítási menükön kívül a b-touch kezelőpanel többek között 
az alábbi elemeket tartalmazza:

• hőmérséklet-érzékelő 9

• csatlakozás kiegészítő hőmérséklet-érzékelőhöz 0. Ennek 
segítségével a hőmérséklet a helyiség különböző helyein 
mérhető: például ott, ahol a huzatáramlások gyorsan 
megjelennek.
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1.3.2 Felhasználás

Általános tudnivalók

A komfort légfüggöny két helyiség klímájának szétválasztására, 
továbbá a levegő fűtésére és szűrésére szolgál (EN779-G2 
szűrőosztály). A berendezést az ajtónyílás fölé vízszintesen kell 
felszerelni, teljes szélességében.

Szerelési típusok

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

A süllyesztett modell integrálható az álmennyezetbe vagy egy 
üregbe oly módon, hogy a bemeneti nyílás némi távolságra van 
a berendezéstől.

A kazettás modell az álmennyezet fölé szerelhető úgy, hogy a 
bemeneti nyílás a berendezéshez közel található; a berendezés 
legyen könnyen hozzáférhető.
Kézikönyv verzió 1.0 (04-09-2016) hu-7



BEVEZETŐ KOMFORT LÉGFÜGGÖNY

hu
Komfort légfüggöny a Daikin rendszerhez

SRV és SRQ modellekkel:

A légfüggöny egy közvetlen tágulású rendszerhez van 
csatlakoztatva, melyet a Daikin gyártott. A berendezés által 
kibocsátott levegőt a hűtőközeg felmelegíti. A légfüggönyt 
részben a Daikin rendszer, részben pedig a Biddle rendszer 
vezérli és üzemelteti.

A rendszer használatára néhány korlátozás vonatkozik:

• A berendezés csak közvetlen tágulású Daikin 
rendszerekben használható.

• A berendezés nem alkalmas hűtésre.

• A Daikin rendszernek mindig aktívnak kell lennie.

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.
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1.3.3 Üzemeltetés

Általános tudnivalók

A két helyiség között lévő nyíláson át a levegő a nyomás- és a 
hőmérséklet-különbség következtében kicserélődik 
(konvekció). Ez energiaveszteséget eredményez, és rontja a 
helyiség kényelmi helyzetét.

Különböző okok, például az elérhetőség érdekében azonban 
tanácsos az ajtó nyitva tartása. Az ajtónyílás fölött elhelyezett 
légfüggöny megakadályozza az energiavesztést és a kényelem 
csökkenését. A nyílás helyén 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.

Az automatikus CHIPS vezérlés

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 az automatikusan aktiválódó vezérlés olyan 
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.
Kézikönyv verzió 1.0 (04-09-2016) hu-9
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Vezérlés a berendezés „kikapcsolásával”

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

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.

Ajtóreakció

A berendezés és az automatikus vezérlésautomatikusan 
aktiválódó 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 aktív.

• 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 Bezárt ajtónál a berendezés beállítható úgy, hogy a 
helyiséget minimális belső hőmérsékleten tartsa.

Megjegyzés:n Bizonyos esetekben a berendezés nem aktív akkor 
sem, ha be van kapcsolva.
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1.3.4 i-sense infravörös technológia

Az i-sense infravörös technológia lehetővé teszi az automatikus 
CHIPS vezérlés alkalmazását külső vezérlőelemek, például 
kültérihőmérséklet-érzékelő és ajtókapcsoló használata nélkül.

A kilépő rács mellett található egy infravörös érzékelő, amely 
egy, az ajtónyílásra merőleges, 8 síkból álló sávban méri a 
hőmérsékletet. Ennek eredményeként az érzékelő különböző 
információkat biztosít a vezérlő számára:

Megjegyzés:n A padlófelület hőmérséklete fokozatosan változik

• beltéri hőmérséklet (T8)

• külső hőmérséklet (a T1, T2 és T3 legalacsonyabb mért 
értéke)

Megjegyzés:n Az infravörös érzékelő csak akkor méri a külső 
hőmérsékletet, ha nyitottként érzékeli az ajtót.

• az ajtó helyzete

Ha a T5 és a T1, T2 vagy T3 közötti eltérés legalább 3 °C, 
az érzékelő feltételezi, hogy az ajtó nyitva van.

Megjegyzés:n A külső hőmérséklet csak akkor érzékelhető, ha a 
berendezés be van kapcsolva, és a klímaszétválasztás 
aktív.

• a gyors indítás vagy a 30 perces bekapcsolás jele (T7 és T8)

Ha a mért érték hirtelen megváltozik, feltételezhető, hogy 
valaki járkál az érzékelő alatt.

i-sense feltételek

A legtöbb helyzetben az infravörös érzékelő megfelel az 
automatikusan aktiválódó vezérlés információforrása iránt 
támasztott követelményeknek.
Kézikönyv verzió 1.0 (04-09-2016) hu-11
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A megfelelő működés érdekében az alábbi feltételeknek kell 
teljesülniük:

• Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a kültéri 
padló hőmérsékletének mérésére:

- A látószöget szabadon kell hagyni. (lásd: Az infravörös 
érzékelő helyzete)

- Több ajtó esetén annak az ajtónak, amelyre az érzékelő 
irányul, rendszeresen ki kell nyílnia.

• A padló hőmérsékletének megbízhatónak kell lennie.

Az olyan tényezők, mint a padlófűtés, a sötét padlóra eső 
közvetlen napfény vagy az erős fényvisszaverő felület 
megbízhatatlanná tehetik a méréseket.

• Az érzékelő kevésbé alkalmas olyan helyzetekhez, 
amelyekben rendszeresen előfordulnak rendkívül magas (a 
beltéri hőmérséklettől 10 °C fokkal magasabb) külső 
hőmérsékletek, és a helyiségben légkondicionálás működik.

Az infravörös érzékelő helyzete

A berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési 
útmutató. Ezzel egyidejűleg egy teszt is lefut, amely azt 
ellenőrzi, hogy az infravörös érzékelő alkalmas-e a szükséges 
mérések elvégzésére.

Lehetőleg előre ellenőrizze, hogy a berendezés helyzete 
megfelelő-e az i-sense infravörös technológia használatához.

Az infravörös érzékelő egy, az ajtónyílásra merőleges, 8 síkból 
álló sávban méri a hőmérsékletet. Az i-sense infravörös 
technológia kihasználása érdekében legalább 1 komplett síknak 
alkalmasnak kell lennie a kültéri padló hőmérsékletének 
mérésére.

Az érzékelő látószögét az alábbi tényezők korlátozhatják:

• az ajtónyílás felett található szerkezetek és tárgyak (α szög).

• küszöb elhelyezése a berendezéshez viszonyítva (β szög).
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Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelő alkalmas-e a külső 
hőmérséklet méréséhez:

1. Mérje meg az α szöget

Megjegyzés:n Vegye számításba azokat az elemeket, amelyek 
akadályozhatják a szöget (kijáratjelző, ajtóvezérlő 
rendszer és hasonlók)

- Ha α < 16 ° (H1:B1 < 3,5):
Az infravörös érzékelő nem méri a külső 
hőmérsékletet.
Változtassa meg a berendezés helyzetét, vagy használjon 
más módszert a külső hőmérséklet mérésére.

- Ha α ≥ 16 ° (H1:B1 ≥ 3,5):
Mérje meg a β szöget.

2. Mérje meg a β szöget.

3. Ellenőrizze a táblázatban, hogy a β nem haladja-e meg a 
mért α szögnek megfelelő maximális értéket.

- Ha a β szög túl nagy:
Az infravörös érzékelő nem méri a külső 
hőmérsékletet.
Változtassa meg a berendezés helyzetét, vagy használjon 
más módszert a külső hőmérséklet mérésére.

- Ha a β szög kielégítő:
A berendezés megfelelő helyzetben van felfüggesztve 
ahhoz, hogy az infravörös érzékelőt használhassa az i-
sense infravörös technológiához.

a β szög maximális értéke α szög esetén

Megjegyzés:n Ha az α < 16 °, akkor a helyzet nem alkalmas az i-
sense infravörös technológiához

Megjegyzés:n Ha a β < 24 °, akkor a helyzet nem alkalmas az i-
sense infravörös technológiához

Α SZÖG Β SZÖG MAXIMÁLIS ÉRTÉKE

FOK H1:B1 FOK H2:B2

16 ° – 24 ° 2,2 – 3,5 8 ° 7,1
24 ° – 32 ° 2,2 – 1,6 16 ° 3,5 
> 32 ° > 1,6 24 ° 2,2
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1.3.5 Típusjelzések

Az alábbi táblázat áttekinti a  légfüggönyök elérhető modelljeit 
és a hozzájuk tartozó típusjelzéseket. A típusjelzések 
kombinációja alkotja a típuskódot, például: SR S-150-H3-F

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

• S: S kapacitású modellek

• 150: 150-es kilépési szélességgel rendelkező modellek

• H: vízfűtéses modellek

• E: elektromos fűtésű modellek

• F: szabadon függő 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.

A típuskód magyarázata

TÍPUSKÓD ELEM JELZÉS JELENTÉS

terméksorozat SR a sorozat általános megnevezése
SRV Daikin VRV rendszerhez csatlakoztatható („multi”)
SRQ Daikin ERQ rendszerhez csatlakoztatható („pair”)

kapacitás S rövid hatókörű
M közepes hatókörű
L nagy hatókörű
XL extra nagy hatókörű

hossz 100, 150, 200 vagy 250 kilépési szélesség (cm)
elem típusa H3 vízfűtéses

E elektromos fűtésű
A fűtés nélküli
H3E vízfűtéses és elektromos fűtésű
DK fűtés közvetlen tágulású Daikin rendszerrel
DKE fűtés közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos 

fűtés
modell F szabadon függő modell

R süllyesztett modell
R(O) rácselosztó nélküli süllyesztett modell
C kazettás modell
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1.3.6 Típustábla

A típustábla a berendezés bemeneti oldalának bal oldalán 
található.

A típustáblán olvasható jelzések

1.3.7 Felhasználási terület

Vegye figyelembe a berendezésre vonatkozó alábbi 
határértékeket:

Alkalmazási határértékek minden modellhez

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
Capacity Index Daikin kapacitásindex
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 50 °C (122 °F)
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Használati paraméterek a vízfűtéses modelleknél

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

Figyelmeztetés:w A légfüggöny 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 helyzetekben 
keletkezett károkért.

Zajszintek

A kibocsátott hangnyomásszint 3 m távolságra a berendezéstől 
alacsonyabb, mint 70 dB(A).

1.3.8 CE-nyilatkozat

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

1.3.9 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.

Fűtőközeg víz max. 20% gli-
kollal

Maximális üzemi nyomás és hőmérsék-
let

6 bar 110 °C fo-
kon

Szelepnyomás max. elté-
rése

S/M típus 0,5 bar
L/XL típus 1,0 bar
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1.4 Összetevők és tartozékok

1.4.1 Tartozék részegységek

Az összes modellnél:

• függesztő sínek (berendezésenként 2, a 250 modellekkel 3)

• üzemi csomag:

- b-touch kezelőpanel (legfeljebb 10 berendezés 
működtetésére);

- Biddle vezérlőkábel, különböző hosszúságokban;

Szabadon függő (F típusú) modellekkel:

• oldalsapkakészlet

1.4.2 Tartozékok

• fali konzolkészlet („Standard” vagy „Design”);

• menetes rúd tokja;

• ajtókapcsoló;

• külső kültérihőmérséklet-érzékelő

• a berendezésben elhelyezett szűrőérzékelő 
(nyomásérzékelő) a szűrő szennyeződésének mérésére;

• b-connect adatátviteli modul.

1.4.3 Nem tartozék részegységek

A telepítéshez szükséges alábbi elemeket külső féltől kell 
beszerezni:

• menetes szárak (M8)

• egyéb kábelek

1.4.4 Daikin alkotóelemek

Az alábbi Daikin alkotóelemek szükségesek a közvetlen 
tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modellekhez:

• kültéri egység

• opcionális, csak VRV rendszerre lehetséges:
egy vagy több beltéri egység

• Daikin kezelőpanel

• bekötési anyagok, például hűtőcsövek, huzalozás stb.: lásd a 
kültéri egység telepítési kézikönyvét
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Vigyázat:c A Daikin kültéri egység vezérlőrendszerének és 
kültéri egységének meg kell felelnie a Biddle 
légfüggöny összetevőinek.

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.

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.
hu-18



SENSAIR KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ

hu
3. Hagyja lehűlni a berendezést.

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

4. A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez 
csatlakoztatott modellek esetében:
 kapcsolja ki a Daikin rendszert és válassza le a Daikin 
külső egységének áramellátását.

5. Válassza le a hálózati tápellátást (húzza ki a csatlakozódugót 
a dugaszolóaljzatból, vagy kapcsolja ki a leválasztó 
kapcsolót).

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

Vigyázat:c A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez 
csatlakoztatott modellek esetében:
ha a rendszer röviddel ezelőtt leolvasztást végzett 
vagy még azt végzi, előfordulhat, hogy a karbantartási 
panelben víz található.

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: 
1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos 

biztonsági ügyek” a 18 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 17 oldalon
hu-20



SENSAIR KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉS

hu
2.2 Általános munkamódszer

2.2.1 Műveletsor

A Biddle az alábbi eljárást javasolja a berendezés telepítése 
során:

1. Függessze fel a berendezést.

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

3. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez 
csatlakoztatott modelleknél:
 telepítse a Daikin alkotóelemeket a vonatkozó telepítési 
kézikönyvek szerint.

- kültéri egység;
- ha van ilyen az Ön rendszerében: 

a beltéri egység(ek)et;
- a kezelőpanelt.

4. Csatlakoztassa a berendezést a hálózati tápellátáshoz.

5. Szerelje be a kezelőpanelt és a külső vezérlőelemek 
csatlakozóit (ha vannak ilyenek).

6. A berendezés telepítésének befejezése.

7. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez 
csatlakoztatott modelleknél:
csatlakoztassa a berendezést a Daikin rendszerhez.

8. 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.
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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 felfüggesztése

2.3.1 A berendezés helyének meghatározása

Veszély:d Ne szerelje be a berendezést függőlegesen.

• Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez 
használt szerkezet legalább a berendezés súlyának 
négyszeresét elbírja. A berendezés tömege a típustáblán 
van feltüntetve.

• Vegye figyelembe az alábbi méreteket:

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

- Helyezze a berendezést a lehető legközelebb az 
ajtónyíláshoz.

- Helyezze az egységet a lehető legközelebb az ajtó 
tetejéhez.

- Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a 
kültéri padló hőmérsékletének mérésére. (lásd: 
1.3.4 Az infravörös érzékelő helyzete)

Figyelmeztetés:w A legkisebb szerelési magasság  1,8 m.

Megjegyzés:n A berendezés legnagyobb szerelési magassága (h 
méret, a padló és a kilépőrács között mérve) a 
berendezés típusától függ.

Figyelmeztetés:w A berendezés teteje felforrósodhat. A 
berendezést a mennyezettől legalább 25 mm 
távolságra („x” méret) kell felszerelni.

Lásd még: 
1.3.6 „Típustábla” a 15 oldalon

„Az infravörös érzékelő helyzete” a 12 oldalon
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2.3.2 Felfüggesztési módszer

A berendezést különböző módokon lehet felfüggeszteni:

• Fali konzolokról (tartozék):

- ‘standard’ modell
- ‘design’ modell

• Menetes rudakról:

- a menetes rúd tokja nélkül
- a menetes rúd tokjával (tartozék)

Megjegyzés:n A berendezés minden esetben a felfüggesztő keretről 
lóg le, felfüggesztő konzolok segítségével.

2.3.3 A fali konzolok (tartozék) rögzítése

Rögzítse a fali konzolokat a mellékelt utasítások szerint.

2.3.4 A menetes rudak rögzítése

Rögzítse a négy M8 menetes rudat  a táblázat szerinti 
méreteknek megfelelően. Győződjön meg a menetes rudak 
függőleges helyzetéről.

Megjegyzés:n A 250 mm hosszú berendezésekkel három 
felfüggesztő konzol használatos. Ennél a típusnál hat 
menetes rudat kell elhelyezni.

Megjegyzés:n Ha a menetes rúd tokját (tartozék) alkalmazza, a 
legkülső felfüggesztést 1 használja, ha az 
feltételezhetően a vízvezetéket is elrejti. A méretek a 
táblázatban vannak felsorolva.
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A berendezés felfüggesztési méretei

2.3.5 A felfüggesztő konzolok rögzítése

Rögzítse a felfüggesztő konzolokat a menetes rudakhoz vagy a 
fali konzolokhoz.

Megjegyzés:n Helyezze a bal (L) és jobb oldali konzolokat (R) a 
megfelelő pozícióba.

1. Csavarjon egy biztosítóanyát 1 mindegyik menetes rúdra.

2. Helyezze a felfüggesztő konzolokat 2 a menetes rudakra, 
majd csavarja fel az anyákat 3.

3. Ellenőrizze, hogy a felfüggesztő konzolok vízszintesen és 
egyforma magasságban helyezkednek-e el.

4. Rögzítse mindegyik felfüggesztő konzolt a biztosítóanyák 
meghúzásával 1.

JELÖLT MÉRET TÍPUS MÉRETEK

a összes modell szükség szerint
b S/M 119 mm

L/XL 200 mm
c összes modell 197 mm
d 100 500 mm

± 125 mm
100, a menetes rúd tokjával 882 mm
150 1000 mm

± 125 mm
150, a menetes rúd tokjával 1382 mm
200 1500 mm

± 125 mm
200, a menetes rúd tokjával 1882 mm
250 (hat menetes rúd) 2 x 1000 mm

± 60 mm
250, a menetes rúd tokjával
(hat menetes rúd)

2 x 1191 mm
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2.3.6 A berendezés felfüggesztése és rögzítése

1. Vegye ki az alkotóelemeket és a csomagolást a raklapról. A 
berendezést hagyja a raklapon.

2. A berendezés a raklaphoz van rögzítve két szállítási 
rögzítővel 1. Távolítsa el a csavarokat 2. A rögzítőket ne 
vegye le a berendezésről.

3. A berendezést döntse meg a raklapon, majd fektesse le a 
túloldali ábra szerint.

4. Emelje meg a raklapot – rajta a berendezéssel –, majd a 
berendezést akassza be a felfüggesztő konzolokba.

Vigyázat:c A típustáblán megadott tömegtől függően használjon 
emelőt, vagy a berendezést legalább két ember 
emelje meg.

Megjegyzés:n A berendezés emeléséhez mindig használja a 
raklapot, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.

5. A berendezést ekkor a felfüggesztő konzolok tartják – 
távolítsa el a raklapot.

6. Távolítsa el a szállítási rögzítőket 1 a berendezésről.
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7. Szereljen egy zárólemezt 3 mindegyik felfüggesztő 
konzolra.

Figyelmeztetés:w Ha a felfüggesztést nem rögzíti megfelelően, 
a berendezés leeshet.

8. Ellenőrizze, hogy a berendezés felfüggesztése megfelelő-e:

2.4 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez

Csak vízfűtéses modelleknél (H3 és H3E típusok)

2.4.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges 
megfontolások

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

Vigyázat:c A berendezéshez beépített vízoldali vezérlés 
tartozik. A központi fűtési csatlakozót TILOS 
szabályozószeleppel ellátni.

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

• A melegvízkör legnagyobb megengedett üzemi nyomása a 
típustáblán olvasható. Az érték 110 °C vízhőmérsékleten 
alapul.

PIKTOGRAM 
ADAGOLÓCSŐ

PIKTOGRAM 
VISSZATÉRŐ CSŐ

a nyíl a csatlakozó felé mutat a nyíl a csatlakozótól elfele 
mutat
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• A hőcserélő légtelenítő szelepe 2 a berendezés felső 
részén, bal oldalon található.

• A vízoldali szabályozószelep alapértelmezésben 
automatikusan bezárul a légfüggöny, illetve a fűtés 
lekapcsolása esetén. Ez a kezelőpanelen átállítható a 
következő menüpontban: menu > Configuration > 25. 
Auto: Door response > Standby heating 
(menü > Konfigurálás > 25. Automatikus: 
Ajtóreakció > Készenléti fűtés).

2.4.2 Fagyvédelem

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 20%-kal;

- A másik lehetőség, hogy leüríti a rendszert és a 
berendezést.
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2.4.3 Oldalsó csatlakozású berendezések

Kérésre  vízoldali oldalsó csatlakozások szállíthatók. A vízoldali 
vezérlés nem beépített, hanem a telepítés során a 
berendezésen kívül kell csatlakoztatni.

1. Csatlakoztassa a szelepet a csatlakozásokhoz 1 a 
megfelelő ábrán látható módon.

2. Csatlakoztassa a szelepmozgatót a csatlakozáshoz 2.

2.4.4 A berendezés csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a berendezést a központi fűtési 
rendszerhez.

2. Légtelenítse a hőcserélőket.

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

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

Összes modell: a visszatérő csőben lévő szelep S/M modellek: az adagolócsőben lévő szelep

L/XL modellek: a visszatérő csőben lévő szelep
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2.5 A berendezés csatlakoztatása a Daikin rendszerhez

Csak közvetlen tágulású Daikin rendszerrel 
rendelkező (DK és DKE típusú) modelleknél

2.5.1 A Daikin rendszerhez való csatlakoztatás 
előfeltételei

• Amikor a Biddle légfüggöny aktív, a Daikin rendszernek is 
aktívnak kell lennie.

• A Daikin rendszerhez egy vezérlőrendszert kell 
csatlakoztatni. Ez lehet egy, a Biddle légfüggönyhöz 
csatlakoztatott Daikin kezelőpanel is.

Figyelmeztetés:w Az SRV típusú berendezések csak Daikin VRV 
rendszerhez csatlakoztathatók.

Az SRQ típusú berendezések csak Daikin 
ERQ rendszerhez csatlakoztathatók.

Ezek a berendezések NEM kölcsönösen 
csereszabatosak.

2.5.2 A szabályozók csatlakoztatása

Az összes modellnél:

Vigyázat:c Használjon legalább 0,75 mm² keresztmetszetű 
kábelt.

150, 200 vagy 250 kilépési szélességgel rendelkező 
modelleknél:

1. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését az X84 csatlakozóhoz 
a légfüggöny felső részén:

- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 
csatlakozóhoz.

- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: 
Csatlakoztassa a Daikin kezelőpanelt a P1/P2 
csatlakozóhoz.

2. Helyezze fel a kábelköpenyt (tartozék) a csatlakozóra.
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100 kilépési szélességgel rendelkező modellek:

1. Vegye le a berendezés oldalán elhelyezett doboz borítását.

2. Opcionális:
Vegye le a dobozt a berendezésről:

- Vegye le a konzolt a berendezésről és a dobozról.
- Szerelje fel a dobozt a fal egy megfelelő pontjára.

Megjegyzés:n Ne bontsa a doboz és a berendezés közötti 
huzalozást.

3. Vezesse be a vezérlőkábel(eke)t a dobozba a szabad 
kábeltömszelencé(ke)n 3 keresztül.

4. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését a szabad 
csatlakozóblokkhoz 4.

- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 
csatlakozóhoz.

- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: 
Csatlakoztassa a Daikin kezelőpanelt a P1/P2 
csatlakozóhoz.

5. Szorítsa meg a kábeltömszelencé(ke)t.

2.5.3 A hűtőközeg csatlakoztatása

• Szerelje be a csővezetéket a Daikin kültéri egység telepítési 
kézikönyvében leírtak szerint.

• Forrassza a csővezetéket a berendezés felső részén kiálló 
csövekhez.
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2.5.4 A Daikin kezelőpanel beállításai

A Daikin kezelőpanelen helyi beállításokat adhat meg a 
megfelelő telepítési kézikönyvben leírtak szerint.

A kézikönyvben ismertetett berendezéseken néhány további 
beállítási lehetőség áll rendelkezésre:

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.

ÜZEM-
MÓD 
SZÁMA

KÓD ELSŐ 
SZÁMA BEÁLLÍTÁS LEÍRÁSA

KÓD MÁSODIK SZÁMA

01 02 03 04

(22) 3 A légfüggöny műkö-
dése, amikor nem 
fűt

fűtetlen fűtetlen nyugalmi 
helyzetben
(ha a 23-8 
beállítása 
01)

--

(23) 8 A légfüggöny műkö-
dése leolvasztási 
üzemmódban

nyugalmi helyzet-
ben

fűtetlen
(alapbeállítás)

fűtetlen --
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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.

Fűtés nélküli (A típusú), vízfűtéses (H típusú) vagy 
közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott (DK 
típusú) modelleknél

• Ellenőrizze, hogy a berendezés bal szélétől legfeljebb 1,5 m 
távolságban található-e egy földelt dugaszolóaljzat.

Megjegyzés:n A dugaszolóaljzatnak a telepítés után is 
hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést 
javítás és karbantartás céljából áramtalanítani 
lehessen.

Figyelmeztetés:w Még ne dugja be a dugaszt a 
dugaszolóaljzatba.

MAXIMÁLIS ÁRAMERŐS-
SÉG AZ L1, L2 VAGY L3 TÍ-
PUSTÁBLÁN

A BIZTOSÍTÉK MAXIMÁLIS 
AMPERÉRTÉKE

≤ 10 A 16 A
≤ 15 A 20 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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Elektromos fűtéssel rendelkező (E, H3E, DKE típusú) 
modelleknél

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.

• 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 csatlakoztatása

Csak elektromos fűtésű (E, H3E és DKE típusú) 
modellek esetén

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

1. Szerelje be a leválasztó kapcsolót, és csatlakoztassa a 
hálózati tápellátáshoz.

2. Vegye le a karbantartási panelt 1:

- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán 
található csavarokat.

- Húzza egy kissé előre a panelt, majd vegye ki.

Vigyázat:c Előrehúzás után a panel teljesen meglazul – ügyeljen 
arra, hogy ne essen le.
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3. Rögzítse a kábeltömszelencét  a berendezéshez.

- Csak elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) 
modelleknél: 2 pozíció.

- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE 
típusú) modelleknél:3 pozíció.

4. Vezesse keresztül a hálózati tápkábelt a kábeltömszelencén.

5. Csatlakoztassa a kábelt a berendezésben található 
tápellátási csatlakozóhoz  a bekötési rajz szerint.

- Csak elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) 
modelleknél: 4 pozíció.

- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE 
típusú) modelleknél:5 pozíció.

6. Helyezze vissza a karbantartási panelt, és csavarozza oda 
erősen. 

Figyelmeztetés:w A karbantartási panel visszahelyezésekor 
mindig recézett fejű peremes csavarokat 
használjon; ezek szükségesek a föld 
csatlakozáshoz.

7. Csatlakoztassa a tápkábelt a leválasztó kapcsolóhoz.

Vigyázat:c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.
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2.7 A b-touch kezelőpanel beszerelése

2.7.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges 
megfontolások

Elhelyezés

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

• Alapértelmezés szerint a beltéri hőmérsékletet a kilépő 
rács mellett lévő infravörös érzékelő mérő.

A kezelőpanel egy hőmérséklet-érzékelőt és egy lehetséges 
kiegészítő hőmérséklet-érzékelő számára készült 
csatlakozást tartalmaz. Helyezze a kezelőpanelt egy logikus 
helyre, ha az érzékelők egyikét beltérihőmérséklet-
érzékelőként kívánja használni.

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 berendezés 
csatlakoztatható. Ehhez a berendezéseket sodrott érpárral 
össze kell kötni egymással.
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• A vezérlőkábelek teljes hossza nem lehet több, mint 100 
m(330 ft). Ha túl nagy a távolság, kiegészítő kezelőpanelt 
kell bekötni.

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

Kezelőpanel nélküli működés

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

Vigyázat:c Állítsa be a rendszert a kezelőpanel nélküli 
működésre. Ehhez egy pendrive és egy számítógép-
paraméter segítségével állítsa be a beállítási fájl 
„BTOU” értékét „0”-ra. Lásd: 6.14 A b-touch 
kezelőpanel beállításainak másolása.

Vigyázat:c Ügyeljen rá, hogy a kezelőpanel hőmérséklet-
érzékelőjét ne használja beltérihőmérséklet-
érzékelőként (71. Indoor sensor (71. Beltéri 
hőmérséklet-érzékelő)).

Megjegyzés:n Kezelőpanel nélkül a 8. Night temperature (8. 
Éjszakai hőmérséklet) funkció használatanem 
lehetséges.

2.7.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása

1. Fektesse le a vezérlőkábelt.

2. 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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2.7.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez

1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a berendezés felső részén 
található X530 sorkapocshoz.

Több berendezés csatlakoztatása egyetlen 
kezelőpanelhez sodrott érpárral

1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az első berendezés X535 
csatlakozójához.

Megjegyzés:n Húzza ki a vakdugaszt.

2. Csatlakoztassa a berendezéseket: csatlakoztassa az 
összekötő kábelt a következő berendezés X530 
csatlakozójához.

3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést minden bekötendő 
berendezésnél.

Vigyázat:c Az utolsó berendezésből ne húzza ki a vakdugaszt, 
mert az hibákat eredményezhet.

2.8 A külső kezelőszervek telepítése

2.8.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges 
megfontolások

Bemenet a kezelőpanelen, X426

A kezelőpanelnek egy csatlakozója van a bemeneti jelhez. Ez 
használható külső be-/kikapcsolási jelhez, vagy egy kiegészítő 
hőmérséklet-érzékelőhöz.

A berendezés bemenetei: i1, i2, i3

Az X520 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van 
a bemeneti jelhez. Ajtókapcsolót lehet hozzá csatlakoztatni. 
További lehetőségek: időzítőkapcsoló vagy az épületfelügyeleti 
rendszertől érkező jel.

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

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

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

Opciók és üzemeltetés

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

2.8.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
(tartozék)

A CHIPS vezérlő helyes működéséhez szükség van külső 
hőmérsékletre. 

A berendezésen lévő infravörös érzékelő kültérihőmérséklet-
érzékelőként működik. Bizonyos esetekben tanácsos más 
módon megmérni a külső hőmérsékletet. Lásd: 1.3.4 i-sense 
feltételek.

Megjegyzés:n A kívánt lehetőség kiválasztható a telepítési 
útmutatóból.

1. A berendezésen lévő infravörös érzékelő

2. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő

3. Egy havi átlaghőmérsékleteket tartalmazó táblázat
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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.

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 a berendezés felső részén 
található X540 csatlakozóhoz.

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).

Megjegyzés:n A 74. IR sensor (74. Infravörös érzékelő) funkcióban 
az infravörös érzékelő nem aktiválható 
kültérihőmérséklet-érzékelőként.
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2.8.3 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása (opcionális)

A berendezésen lévő infravörös érzékelő ajtókapcsolóként 
működik. Bizonyos esetekben tanácsos vezetékes 
ajtókapcsolót csatlakoztatni. Lásd: 1.3.4 i-sense feltételek.

1. Szerelje fel az ajtókapcsoló.

2. Csatlakoztassa az ajtókapcsolót a berendezés i3 (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).

2.8.4 A berendezés csatlakoztatása Modbus 
rendszerhez

Kommunikációs paraméterek

A Modbus rendszernek az alábbi kommunikációs 
paramétereket kell tartalmaznia:

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 
adatátvitelhez szükséges, a másik érpár egyik ere pedig a 
földeléshez.

Modbus A = -

Modbus B = +

GND = föld

KOMMUNIKÁCIÓS PARAMÉTER ÉRTÉK

Bitsebesség 9600 
Paritás nincs
Stopbitek 1
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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 egy kábellel a Modbus rendszert és a 
berendezést.

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

- Csatlakoztassa a kábelt a berendezés felső részén 
található X74 csatlakozóhoz.

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 Modbus csatlakoztatására és használatára 
vonatkozórészletes útmutató a következő webhelyen 
érhető el: 

www.biddle.info.
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2.9 A berendezés felületi kialakítása

2.9.1 A szabadon függő modellek felületi kialakítása

A légbeömlő rács felhelyezése

Akassza a légbeömlő rácsot a berendezésre.

Az oldalsapkák felhelyezése

Pattintsaaz oldalsapkákat a berendezés bármelyik végére:

Ha két vagy több berendezést kapcsol egymáshoz, a 
zárósapkákat a legszélső berendezések külső végére helyezze 
fel.

A menetes rúd tokja (tartozék)

Rögzítse a menetes rúd tokját a mellékelt utasítások szerint.

2.9.2 A süllyesztett modellek felületi kialakítása

Általános tudnivalók

Megjegyzés:n Gondoskodjon arról, hogy a berendezés 
hozzáférhető legyen karbantartási vagy javítási 
célokra, például egy ellenőrző nyíláson keresztül.

A kilépő csatorna beállítása

Ha két vagy több berendezést kapcsol össze közvetlenül, a 
kilépő csatornát úgy kell elhelyezni, hogy a záróperemek ne 
legyenek egymás útjában.

1. Távolítsa el a végelemet a záróperemmel 1 együtt.
hu-42



SENSAIR KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉS

hu
2. Szerelje fel a végelemet a záróperem 2 nélkül.

A kilépő csatorna felszerelése

1. Készítsen egy lyukat a mennyezetbe a kivezetés számára (a 
kilépési szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).

2. Lemezcsavarokkal rögzítse a két L-szelvényt 3 a 
berendezéshez a kivezetőnyílás szélei mentén.

3. Csúsztassa a kilépő csatornát 4 a berendezés 
kivezetőnyílásába úgy, hogy az a kívánt magasságba 
kerüljön.

4. Lemezcsavarokkal rögzítse a kilépő csatornát az L-
szelvényekhez 3.

5. Csatlakoztassa a kilépő csatorna infravörös érzékelőjét az 
erre a célra szolgáló csatlakozódugóhoz. Ehhez nyissa fel a 
karbantartási panelt.

A kimeneti szelvény méretei

A bemeneti szelvény rácselosztójának beszerelése

1. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a bemeneti szelvény 
számára (a bemeneti szelvény lyukméreteit lásd a 
táblázatban).

JELÖLT MÉRET TÍPUS MÉRETEK

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

b 100-R 1008 mm
150-R 1508 mm
200-R 2008 mm
250-R 2508 mm
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2. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:

- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
1, és döntse kifelé a rácsot.

- Nyomja egymás felé a két elektródot 2, és vegye ki a 
rácsot.

3. Szerelje be a rácselosztót a légbeömlő rács keretébe.

4. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.

Megjegyzés:n Előfordulhat, hogy a rácselosztót már a légbeömlő 
rácsba szerelve szállítják.

5. Rögzítse a peremcsíkokat a kerethez.

6. Függessze fel a bemeneti szelvényt. Ehhez használja a 
mellékelt szemes csavarokat vagy a négy M6 menetes 
rudat.

A bemeneti szelvény méretei

A berendezés és a rács elosztójának összekötése

1. Csatlakoztassa a berendezés elosztóját a rácselosztóhoz 
hajlékony csövekkel. Rögzítse a csöveket csőszorítókkal.

Az elosztócső átmérője

JELÖLT MÉRET TÍPUS MÉRETEK

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

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

TÍPUS CSŐÁTMÉRŐ

S-R 160 mm
M-R 160 mm
L-R 250 mm
XL-R 250 mm
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2.9.3 A kazettás modellek felületi kialakítása

Megjegyzés:n A 200 és 250 kilépési szélességű modellek esetében 
a bemeneti szelvény alkotóelemei két részből állnak.

A bemeneti ház beszerelése

1. Szerelje fel a bemeneti házat a berendezésre:

- Akassza a bemeneti házat a berendezés felső részére.
- Csavarozza a bemeneti ház peremét 1 a 

berendezéshez.

2. Rögzítse a bemeneti ház függesztési pontjait 2 a 
mennyezethez. Ehhez használja a mellékelt szemes 
csavarokat vagy a négy M6 menetes rudat.

Figyelmeztetés:w Ha a bemeneti házat nem rögzíti a 
mennyezethez, a berendezés megbillenhet, és 
kieshet a függesztő sínekből.

A légbeömlő rács beszerelése

1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:

- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
1, és döntse kifelé a rácsot.

- Nyomja egymás felé a két elektródot 2, és vegye ki a 
rácsot.

2. Csavarozza a keretet 3 a bemeneti házhoz.

3. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.

Felületi kialakítás

1. Rögzítse a csíkokat 4 a záróperemhez perem lezárásához 
az egység köré.

2. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a táblázat szerinti 
méretekkel.
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A berendezés lyukának méretei

2.10 Az infravörös érzékelő beállítása

Állítsa be megfelelően az infravörös érzékelőt, hogy érzékelje, 
ha az ajtó nyitva van, illetve mérni tudja a külső hőmérsékletet.

A helyes pozíció az ajtó helyzetétől függ:

• Tolóajtó: Egyenesen lefelé.

• Egyszárnyú ajtó: Egyenesen lefelé.

• Kétszárnyú ajtó: A legtöbbet használt ajtó irányába.

Vigyázat:c Kétszárnyú ajtó esetén ne irányítsa az infravörös 
érzékelőt egyenesen lefelé. Ha így tesz, a külső 
hőmérséklet mérése nem lesz megfelelő.

JELÖLT MÉRET TÍPUS MÉRETEK

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

b 100-C 1008 mm
150-C 1508 mm
200-C 2008 mm
250-C 2508 mm
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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.

Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:

1. Ellenőrizze a berendezés(ek) és a Daikin alkotóelemek 
közötti vezérlőkábeleket.

2. Kapcsolja be a Daikin beltéri egységeket és a kültéri 
egységet.

3. Tesztelje a Daikin rendszert a kültéri egység telepítési 
kézikönyvében leírtak szerint.

Az összes modellnél:

1. Kapcsolja be a tápellátástés/vagy dugja be a 
csatlakozódugót az összes csatlakoztatott berendezés 
dugaszolóaljzatába.

2. 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.
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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: 6.14 A b-touch 
kezelőpanel beállításainak másolása.

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

Az összes modellnél:

1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását.

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.
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Daikin rendszer SRV modelljéhez csatlakoztatott 
modelleknél:

1. Ellenőrizze, hogy a hőcserélő megfelelően van bekötve.

2. Ügyeljen arra, hogy a Daikin rendszer legyen bekapcsolva.

3. 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.

Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél (SRQ 
modell):

Üzemeltesse a berendezést a Daikin kezelőpanelről, és 
ellenőrizze annak működését:

1. Kapcsolja be a rendszert. A berendezésnek el kell kezdenie 
a levegő kibocsátását.

2. Állítsa az üzemmódot fűtésre, és állítsa a hőmérsékletet 
maximumra. Egy idő után a berendezésnek meleg levegőt 
kell kibocsátania.

3. Állítsa az üzemmódot „csak ventilátorra”. Egy idő után a 
berendezésnek fűtetlen levegőt kell kibocsátania.

4. Kapcsolja ki a rendszert. Egy idő után a berendezésnek 
magától ki kell kapcsolnia.

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

3.1 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: 
2.7.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges 
megfontolások.

A változtatások könnyebb végrehajtása érdekében 
célszerű a kezelőpanelt a helyén hagyni.

Lásd még: 
2.7.1 „A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások” 

a 35 oldalon

3.1.1 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.
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3.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több 
berendezés

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

3.1.3 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.

3.2 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.

3.2.1 Súgó funkció

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

3.2.2 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.
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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) 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.

3.2.3 A CHIPS vezérlő

Alapértelmezés szerint a berendezés teljesen automatikusan 
aktiválódó 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). 

3.2.4 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 legkisebb energiafogyasztás mellett elérhető lehető 
legnagyobb kényelem érdekében a Biddle a teljesen 
automatikus CHIPS vezérlés használatát javasolja.
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3.2.5 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.

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.

3.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete

A hőmérsékletet beállíthatja kényelmes szintre. Ez a 
légfüggönynél érvényes hőmérséklet. A Daikin rendszerhez 
csatlakoztatott berendezések esetében (SRV és SRQ) a 
hőmérséklet vezérlése kevésbé pontos, mint vízfűtéssel vagy 
elektromos fűtéssel.

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).

3.2.7 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.
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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: 
menu > Maintenance > Error history 
(menu > Karbantartás > Hibaelőzmények).

Lásd még: 
4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon

3.2.8 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.

Az ‘i’ szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll egy tipp. A 
tipp elolvasásához érintse meg a szimbólumot.

3.3 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.
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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.

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.

Filter - Szűrő A szennyezett szűrők csökkentik a berendezés hatékonyságát. 
Ezért szükséges a szűrőket rendszeres időközönként tisztítani 
vagy cserélni. A szűrők szennyezettségét vagy az opcionális 
szűrőérzékelővel lehet megmérni, vagy az élettartam alapján ki 
lehet számítani.

Az opcionális szűrőérzékelővel a berendezés a szűrő 
szennyezettségét 24 óránként méri; ehhez a ventilátorokat a 
legnagyobb sebesség mellett 40 másodpercen keresztül 
működteti. Ebben a menüben be lehet állítani az ellenőrzés 
végrehajtásának időpontját.
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Figyelmeztetés:w Alapértelmezés szerint az ellenőrzés 
végrehajtásának időpontja 00:00 óra (éjfél). 
Legyen tisztában azzal, hogy a berendezés 
által keltett légáramlat egyes tárgyakat 
mozgásba hozhat. Ez éjszaka aktiválhatja a 
riasztási rendszert.

A tisztítási időközt módosítani is lehet a szűrők tényleges 
szennyezettségéhez igazítva.

A szűrő élettartamát a berendezés használata alapján lehet 
kiszámítani, ha nem szereltek be szűrőérzékelőt. Ezt a szűrő 
élettartama maximális értékének beállításával lehet 
megváltoztatni.

A szűrők szennyezettsége esetén, vagy a maximális élettartam 
elérésekor egy üzenet jelenik meg a kezdőképernyőn. Vagy egy 
jel hozható létre az egyik kimeneten.

A szűrő például porszívóval tisztítható. Több tisztítás után 
azonban a szűrőt ki kell cserélni. Csereszűrők a Biddle-től 
kaphatók.

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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3.4 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, a szűrő élettartamához és a berendezés használati 
statisztikájának nyomon követéséhez.

Vigyázat:c A dátumra olyan helyzetekben is szükség van, ahol az 
infravörös érzékelő nem alkalmas a külső 
hőmérséklet mérésére, és nincsen csatlakoztatva 
kültéri hőmérséklet-érzékelő. 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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3.5 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.

Megjegyzés:n Ez a funkció csak akkor működik, ha b-touch 
kezelőpanelt használ.

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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3.6 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.

Megjegyzés:n A leválasztás csak akkor lép működésbe, ha a 
kezelőpanelt újra kell aktiválni. Ez azt jelenti, hogy 
várni kell egy darabig, amíg a képernyő elsötétül.

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.
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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. 
Automatikus: Ajtóreakció

Response to door - Ajtóreakció

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

Direct change (Közvetlen változtatás): A berendezés 
közvetlenül reagál az ajtó nyitására és csukására. 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 ajtót sokszor nyitják gyors 
egymásutánban, a berendezés lassabban reagál. Ennek 
eredményeként nem kell nulláról újraindulnia az ajtó minden 
kinyitására. Használja ezt a beállítást, ha az ajtót gyakran nyitják 
gyors egymásutánban.

Fan speed - Ventilátor fordulatszám

Állítsa be a ventilátor a bemeneti érintkező zárásakor érvényes 
fordulatszámát. Használja ezt az ajtókapcsolóval együtt a 
ventilátor fordulatszámának csökkentésére, amikor az ajtót 
becsukják. Ennek csak akkor van hatása, ha a 60. Function of 
inputs (60. A bemenetek funkciói) beállítása Direct change 
(Közvetlen változtatás) vagy Gradual change (Fokozatos 
változtatás).

Ha az érték nullára van állítva (ventilátorok kikapcsolva), 
előfordulhat, hogy a ventilátorok működésbe lépnek zárt ajtók 
mellett is. Ennek célja a helyiség hőmérsékletének szinten 
tartása. Ha ezt nem szeretné, tegye az alábbiakat:

• csökkentse a helyiség beállított hőmérsékletetét, vagy

• módosítsa ezt a funkciót nullától eltérő értékre.
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Room temperature controle - Helyiség 
hőmérsékletének szabályozása

A berendezés csukott ajtónál a helyiség hőmérsékletének 
szabályozására is alkalmas. A helyiségben a megfelelő 
hőmérséklet eléréséhez a ventilátor fordulatszáma 
százalékosan állítható. Amint a helyiség hőmérséklete elérte a 
beállított értéket, a ventilátorok kikapcsolnak.

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

Állítsa be a ventilátor százalékos fordulatszámát, amit a 
helyiség hőmérsékletének szabályozására kell használni. Ennek 
csak akkor van hatása, ha be lett kapcsolva a helyiség 
hőmérsékletének szabályozása.

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:

• Reagálás a következő funkció beállítása szerint: 25. Auto: 
Door response (25. Automatikus: Ajtóreakció)

• Nincs ajtóreakció (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.
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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.

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.

Megjegyzés:n Ha infravörös érzékelőt használnak a külső 
hőmérséklet méréséhez: Azt az értéket kell 
használni, amelyik legalább 3 °C-kal eltér a beállított 
beltéri hőmérséklettől.

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.

HELYZET SZÜKSÉGES FUNKCIÓ ÜZEMELTETÉS

Kinn hidegebb van, mint 
benn.

Fűtött, klímaszétvá-
lasztás 

Normál működés Fűtés: bekapcsolva
Ventilátorok: bekapcsolva

Kinn és benn nagyjából 
egyforma meleg van.

Környezeti, klíma-
szétválasztás 

41. Heating off temperature
(41. Fűtés-kikapcsolási hő-
mérséklet)

Fűtés: kikapcsolva
Ventilátorok: bekapcsolva

Nincs klímaszétvá-
lasztás

42. Fan off temperature
(42. Ventilátorok kikapcso-
lási hőmérséklete)

Fűtés: kikapcsolva
Ventilátorok: kikapcsolva

Kinn melegebb lett, mint 
benn.

Környezeti, klíma-
szétválasztás 

43. Ambient operation tem-
perature
(43. Fűtetlen használati hő-
mérséklet)

Fűtés: kikapcsolva
Ventilátorok: bekapcsolva
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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. 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 kültérihőmérséklet-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 vezérlésautomatikusan aktiválódó 
vezérlés kültérihőmérséklet-érzékelő nélkül kevésbé 
hatékony. (infravörös érzékelő vagy vezetékes 
érzékelő)

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.
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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.

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 automatikusan aktiválódó 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 
(h).
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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. , termosztát vagy épületfelügyeleti 
rendszertől érkező jel szabályozza.

Az 1. és 2. bemenetek értékei

A 3. bemenet funkciója a b-touch kezelőpanel többi 
funkciójának segítségével állítható be. Ezen kívül a (60.3) 

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.

12 Elektromos hibrid fűtés kikapcsolása 
Nincsen lefordítva:
Electrical heating hybrid off

A kiegészítő elektromos fűtés az érintkező záródásakor ki-
kapcsol.

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

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.

62 Elektromos hibrid fűtés kikapcsolása 
Nincsen lefordítva:
Electrical heating hybrid off

A kiegészítő elektromos fűtés az érintkező nyitásakor kikap-
csol.

71 Minden berendezés kikapcsolása
Nincsen lefordítva:
Switch all units off

Az érintkező záródásakor minden berendezés kikapcsol.
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paraméter funkciója a beállítási fájlon vagy a Modbus 
rendszeren keresztül vezérelhető.

A 3. bemenet értékei

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”). 

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).

Kiegészítő elektromos fűtésű (H3E és DKE típusú) L/XL 
berendezések esetén, a 2. kimenet nem állítható szabadon.

A 3. kimenet alapértelmezés szerint hibaüzenetekhez 
használható.

A kimenetek egymástól függetlenül működnek.

Egyetlen kezelőpanelről több berendezés is 
működtethető.

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

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 záródásakor minden berendezés kikapcsol.
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Értékek

ÉRTÉK OPCIÓ LEÍRÁS

0 Nincs funkciója Az érintkező mindig nyitva van.
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 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.

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 
modelleknél)

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

42 Kiegészítő elektromos fűtés bekapcso-
lása

A kiegészítő elektromos fűtés be van kapcsolva. (csak a 2. ki-
menetnél, csak a kiegészítő elektromos fűtéssel rendelkező 
(H3E és DKE típusú) L/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.
58 Berendezés kikapcsolása Az érintkező bezárul, ha a berendezés kikapcsolt.
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.
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65. Control panel input - 65. Kezelőpanel 
bemenete

A kezelőpanelnek egy csatlakozója van a bemeneti jelhez. Ez 
használható külső be-/kikapcsolási jelhez, vagy egy kiegészítő 
hőmérséklet-érzékelőhöz.

Amikor az időmérő használatban van, a kezelőpanel 
bemenetének be-/kikapcsoló funkciója le van tiltva, ettől a 
beállítástól függetlenül.

Ha egy kiegészítő hőmérséklet-érzékelő is csatlakoztatva van, 
ez veszi át a kezelőpanel érzékelőjének funkcióját.

Megjegyzés:n A „Hőmérséklet” kiválasztása esetén, ha ténylegesen 
nincsen érzékelő csatlakoztatva, hibaüzenet jelenik 
meg.

66. Daikin settings - 66. Daikin beállítások A Daikin rendszerhez csatlakoztatott összes (SRV és 
SRQ típusú) modellnél

Adja meg, hogy a berendezést a Daikin rendszer is be- vagy 
kikapcsolhatja-e.

A Daikin rendszerhez csatlakoztatott hibrid (SRV DKE 
és SRQ DKE típusú) modelleknél

Az elektromos fűtést a levegő fűtésére használják, ha a 
berendezés leolvasztási üzemmódban működik. De kiegészítő 
fűtésként is használható.

Adja meg, hogy így van-e, és ha igen, milyen hőmérséklet-
különbségnél kell a kiegészítő elektromos fűtésnek 
bekapcsolnia.

71. Indoor sensor - 71. Beltéri 
hőmérséklet-érzékelő

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

• Érzékelő a kezelőpanelben.

• Érzékelő a berendezés légbeömlő nyílásánál.

• A berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelő és a 
kezelőpanelen lévő érzékelő átlaga.

• A berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelő és az 
infravörös érzékelő átlaga.

Megjegyzés:n Az infravörös érzékelő a padlófelület fokozatos 
hőmérsékletváltozásait méri. Akkor válassza ezt az 
opciót, ha a padló felületén gyakran történik 
huzatáramlás vagy hővesztés.
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Megjegyzés:n Az éjszakai hőmérséklet szabályozásához mindig a 
kezelőpanel hőmérséklet-érzékelőjét kell használni.

74. IR sensor - 74. Infravörös érzékelő A berendezés a kilépési rácsban lévő infravörös érzékelővel 
van felszerelve. Ez az érzékelő méri az ajtónyílás közelében 
lévő földszakasz hőmérsékletét, ezért különböző funkciókhoz 
használható:

• beltérihőmérséklet-érzékelő (a 71. Indoor sensor (71. 
Beltéri hőmérséklet-érzékelő) segítségével kell aktiválni)

• kültérihőmérséklet-érzékelő

• ajtókapcsoló

• az ajtókapcsoló gyors indítása (személyek érzékelése 
esetén 10 másodperce aktív)

• berendezés aktiválása 30 percig (változás érzékelése 
esetén)

Válassza ki, hogy mely funkciókhoz kell használni az infravörös 
érzékelőt.

Lehetőség szerint végezze el a belső vagy külső hőmérséklet 
korrekcióját, ha a mért hőmérséklet értéke eltér a tényleges 
hőmérséklettől.

3.7 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.

Megjegyzés:n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE 
típusú) modelleknél:

A Hőteljesítmény % a fő fűtési forrást (0% – 50%) és 
a kiegészítő elektromos fűtést (50% – 100%) is jelzi.

Current errors - Aktuális hibák Az aktuális hibákat sorolja fel. Itt lehet törölni is a 
hibaüzeneteket.
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Error history - Hibaelőzmények A felmerült hibákat sorolja fel.

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

A berendezés 30 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.

Megjegyzés:n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE 
típusú) modelleknél:

A kiegészítő elektromos fűtés fűtési kapacitása 
gyakorlatilag nincs beszámítva.

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.

Megjegyzés:n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE 
típusú) modelleknél

Ezeken a modelleken a szelep teljes nyitottsága 50% 
értékként van feltüntetve. Ezeknél a modelleknél 
csak a 0% és 50% nyitottságot ellenőrizze.
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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.

Calibrate filter sensor - Szűrőérzékelő 
kalibrálása

A berendezés felszerelhető egy szűrőérzékelővel. Az érzékelő 
kalibrálása határozza meg a szűrőérzékelő alapszintjét. A 
kalibrációt pl. a süllyesztett berendezés felszerelése után 
végezze el.

Vigyázat:c Ügyeljen arra, hogy a berendezés helyesen legyen 
felszerelve, a szűrők pedig tiszták legyenek.

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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3.8 USB

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

• szoftver frissítése

• beállítások importálása és exportálása

• üzemelési 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: 6.15 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: 6.14 A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása

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.

• log_IR: Az infravörös érzékelővel mért hőmérsékletek.

Lásd még: 
6.14 „A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása” 

a 99 oldalon
6.15 „Szoftver frissítése” a 100 oldalon
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4.  .  Hiba

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

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

Lásd még: 
1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos 

biztonsági ügyek” a 18 oldalon

4.1 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: 1.3 A rendszer visszaállítása 
alapállapotba)
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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:

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.

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 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.
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.

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.

A kezelőpanelt kijelzője sötét. A vezérlőegység nem kap áramot. Ellenőrizze a hálózati tápellátást:
• dugasz a konnektorban,
• leválasztó kapcsoló,
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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).

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 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 ventilátorok a vártnál nagyobb 
fordulatszámmal forognak.

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.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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4.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek

b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén

4.2.1 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.

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.

Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:
A Daikin kezelőpanel és 

gombja nem működik.
Ezekhez a gombokhoz nem tartozik 
Biddle légfüggöny funkció.

A légfüggöny a Biddle b-touch keze-
lőpanellel működtethető.

A légfüggöny fűtetlen levegőt bocsát 
ki.

A Daikin rendszer meghibásodott Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel be-
állításait.

A Daikin rendszer automatikusan 
kikapcsolta a fűtést.

Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel be-
állításait.

A légfüggöny fűtetlen vagy hideg le-
vegőt bocsát ki vagy nem működik, 
és a Daikin kezelőpanelen a 

jel látható.

A Daikin rendszer leolvasztási 
üzemmódban működik. Ez 5–10 
percig tart.

Várjon, amíg a leolvasztás befejező-
dik.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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4.2.2 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).

4.2.3 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.

4.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása

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 csatlakozásai közötti vezetékeket.
6. Ha a hibaüzenet nem tűnik el automatikusan, indítsa 

újra a rendszert.
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E2 Egyes csatlakoztatott berendezések kódja 
érvénytelen vagy ismeretlen, vagy a beren-
dezések típusainak kombinációja érvényte-
len.

Ellenőrizze és hasonlítsa össze a típustáblán lévő beren-
dezéstípusokat. A berendezéseknek ugyanolyan típusú 
elemmel és lehetőleg ugyanolyan kapacitással kell rendel-
kezniük.

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

A kezelőpanel áram alatt van, de nem kom-
munikál 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 megfe-
lelően.

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.

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 sérülések-
hez vezethet.

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  szennyezett-e. Tisztítsa 

meg, vagy szükség esetén cserélje ki.
4. Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE 

típusú) modelleknél: Kapcsolja vissza manuálisan a 
hőkapcsolót.

Értesítse a Biddle-t, ha ez a hiba ismételten előfordul.
E5 Elektromos fűtésű modellek esetén:

A fűtés folytatódik egy relé nem megfelelő 
működése 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.

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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E6 Vízfűtéses modellek esetében:
Fagyásveszély, mivel a kilépő hőmérséklet 
túl alacsony. 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 kap-
csolja be a központi fűtési rendszert fagyásveszély esetén 
(61. Function of outputs (61. A kimenetek funkciói) funk-
ció, Heating on (Fűtés bekapcsolva)).

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.
F1 A levegőszabályozó csappantyú meghibáso-

dott.
1. Törölje a hibaüzenetet
2. Módosítsa a fűtési fokozatot a kezelőpanel 

segítségével, majd ellenőrizze, hogy a 
levegőszabályozó csappantyú tud-e mozogni.

3. Távolítson el minden esetleges akadályt a 
levegőszabályozó csappantyú útjából.

4. Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne legyen 
bekapcsolva a tápellátásnál (ha a berendezés be van 
kapcsolva a tápellátásnál, ez károsíthatja a 
szelepmozgatót).

5. Ellenőrizze a huzalozást és az X364 csatlakozókat.
6. Cserélje ki szelepmozgatót.

F2 Vízfűtéses modellek esetében:
Túl sok a fűtés.
Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a szabá-
lyozószelep 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  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 fűtőelem 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 meghibásodva: Érte-
sítse 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.

F4 A kezelőpanel hőmérséklet-érzékelője 
meghibásodott.
A helyiség hőmérséklet-vezérlése ekkor 
csak a berendezés légbeömlő nyílásánál 
lévő érzékelővel együtt működik.

Cserélje ki a kezelőpanelt, ha azt szeretné, hogy a helyi-
ség hőmérsékletét a kezelőpanel érzékelője vezérelje (ha 
a 71. Indoor sensor (71. Beltéri hőmérséklet-érzékelő) 
funkció értéke Control panel (Kezelőpanel)).

Ha a 65. Control panel input (65. Kezelő-
panel bemenete) értéke: 
Temperature (Hőmérséklet): A külső hő-
mérséklet-érzékelő hibás, vagy nincsen a 
kezelőpanelhez csatlakoztatva.

Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a fali tartó-
elem X426 csatlakozója közötti huzalozást. Ha ez a hiba 
ismételten előfordul, cserélje ki az érzékelőt.

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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F5 A berendezés kilépési szelvényének hő-
mérséklet-érzékelője nem működik.

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

2. Cserélje ki az érzékelőt.
F6 A berendezés bemeneti szelvényének hő-

mérséklet-érzékelője nem működik.
1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását 

(X360 csatlakozó).
2. Cserélje ki az érzékelőt.

F7 A kültérihőmérséklet-érzékelő nem műkö-
dik.
A kezdőképernyőn is van egy szimbólum, 
amely azt jelzi, hogy hiányzik a kültérihő-
mérséklet-érzékelő.

Ha a vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő a rendszer 
részét képezi:
A külső hőmérséklet az Ön országára jellemző havi átlag-
értékeken 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.

F8 A nyomásérzékelő hibás. 1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását 
(X520 csatlakozó).

2. Cserélje ki az érzékelőt.

KÓD VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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Lásd még: 
5.2 „A szűrő cseréje és tisztítása” a 87 oldalon
6.6 „A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe” a 94 oldalon
1 „Biztosítékok” a 1 oldalon
4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon
2.10 „Az infravörös érzékelő beállítása” a 46 oldalon

F15 Az infravörös érzékelő nem vagy nem 
megfelelően működik.
• Ha nem használ vezetékes 

kültérihőmérséklet-érzékelőt, a külső 
hőmérséklet az Ön országára jellemző 
havi átlagértékeken alapul. A 
kezdőképernyőn is van egy szimbólum, 
amely azt jelzi, hogy hiányzik a 
kültérihőmérséklet-érzékelő.

• A beltéri hőmérsékletet ekkor a 
berendezés bemeneti érzékelő méri.

• A berendezést a vezetékes ajtókapcsoló 
aktiválja, ha van.

Ha az infravörös érzékelő a rendszer részét képezi:
1. Ellenőrizze az infravërös érzékelő huzalozását és 

csatlakozását (X346 csatlakozó).
2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.
3. Ha lehet, konfigurálja úgy a rendszert, hogy ne 

használjon infravërös érzékelőt.

F16 Közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és 
elektromos fűtéssel rendelkező (DKE típusú) 
modelleknél:
A fűtőközeg-érzékelő nem működik.
Az elektromos fűtés leolvasztási üzem-
módba 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
Kézikönyv verzió 1.0 (04-09-2016) hu-83



HIBA KOMFORT LÉGFÜGGÖNY

hu
4.4 Hibaüzenet nélküli 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.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ

A berendezés nem 
reagál a változásokra.

Már több mint 10 órája 
nincs kapcsolat a kezelő-
panellel. A berendezés 
biztonságos üzemmód-
ban működik.

Ha a kezelőpanel kijelzője a rendszer részét képezi:
Állítsa helyre a kommunikációt a kezelőpanellel. Lásd: E1 
hiba.
Ha a rendszer kezelőpanel nélküli működik:
Állítsa be a rendszert a kezelőpanel nélküli működésre. Lásd: 
2.7.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolá-
sok.

Az infravërös érzékelő 
rosszul van beállítva.

Ellenőrizze az infravörös érzékelő beállítását.

A kezelőpanel megfe-
lelően működik, a be-
rendezés azonban 
nem reagál.

A berendezést külső ve-
zérlőről származó jelek-
kel 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.

A ventilátorok kikapcsol-
hatnak, ha a belső és a 
külső hőmérséklet kö-
zötti 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 villódzik A kezelőpanel és az első 
berendezés közötti ve-
zérlőkábel túl hosszú

Csökkentse a kábel hosszát
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A berendezés nem 
működik, a kijelző fe-
kete, és nem reagál az 
érintésre.

A berendezés nem kap 
tápellátást.

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

A kezelőpanel és a ve-
zérlő áramköri kártya 
közötti csatlakozás nem 
jó.

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

kártya közötti huzalozást (X530 és X60 csatlakozók).

A vezérlő áramköri kár-
tya nem működik; a ve-
zérlő áramköri kártyán 
lévő LED jelzőfények 
nem égnek.

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

A kezelőpanel meghibá-
sodott.

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

Az egyik ventilátor 
nem működik.

A ventilátor nem kap 
tápellátást, vagy meghibá-
sodott.

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

A ventilátorok nem a 
kellő sebességen mű-
ködnek.

A megfelelő ág csatlako-
zása meghibásodott.

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

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:
A Daikin kezelőpanel 
kijelzője üres.

A csatlakoztatott beren-
dezés nem kap tápellá-
tást.

1. Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
2. Olvassa el a kezelőpanel telepítési kézikönyvét.
3. Forduljon a forgalmazóhoz.

A kezelőpanel csatlako-
zása nem megfelelő.
A légfüggönyben található 
Daikin elektronika meg-
hibásodott.

A Daikin kezelőpanel 
hibát jelez (villogó 
LED és/vagy hibakód).

A berendezésben vagy a 
kültéri egységben talál-
ható Daikin elektronika 
hibát észlel.

1. Olvassa el a kültéri egység szervizelési kézikönyvét.
2. Forduljon a forgalmazóhoz.

A berendezés már 
hosszú ideje hideg le-
vegőt fúj, illetve kon-
denzvíz csepeg a be-
rendezésből.

A légfüggöny meghibáso-
dott.
Figyelmeztetés: az 
ilyen esetek veszély-
helyzethez és/vagy 
károsodáshoz vezet-
hetnek.

1. Kapcsolja ki azonnal a teljes rendszert.
2. Forduljon a forgalmazóhoz.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK TEENDŐ
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5 .  . Karbantartás

5.1 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 6 Szervizelés fejezet ismerteti.

5.2 A szűrő cseréje és tisztítása

A szűrőt rendszeresen tisztítani kell. Az elszennyeződött szűrő 
rossz hatásfokú fűtést és magas zajszintet eredményezhet. A 
szűrő tisztítási időközei a környezettől függenek.

Alapértelmezés szerint a szűrő szennyezettségét a rendszer 
aszerint állapítja meg, hogy a berendezés mennyi ideje üzemel. 
Opcionálisan a berendezésbe be lehet szerelni egy 
szűrőérzékelőt, amely a szűrő szennyezettségét méri. A szűrők 
tisztításai közötti időtartamot módosíthatja a szűrő maximális 
élettartamának vagy a tisztítási időköznek a megváltoztatásával.

A szűrő például porszívóval tisztítható. Több tisztítás után 
azonban a szűrőt ki kell cserélni. Új szűrők a Biddle-től 
kaphatók.

5.2.1 A szűrő cseréje

1. A kezelőpanelen válassza ki a menu > Filter > A szűrő 
tisztításamenü > Szűrő > A szűrő tisztítása elemet.

2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak és a hőcserélő lehűl.

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.

4. A szűrők tisztítása vagy cseréje után a kezelőpanelen 
válassza ki az ok elemet.

A szűrők élettartama ekkor visszaáll nullára.
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5.2.2 A szűrő eltávolítása

A szabadon függő modellek esetében

1. Vegye le a rácsot a bemeneti rácsról:

- Csúsztassa a rácsot felfelé.
- Kicsit döntse meg felfelé a rácsot.
- Vegye le a rácsot a rácsról:

2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

3. Helyezze vissza a rácsot a bemeneti rácsra.

Vigyázat:c Helyezze a rácsot a helyes pozícióba a bemeneti 
rácson. Amikor ezt végzi, figyeljen a bordák irányára.

Süllyesztett és kazettás modellekkel

1. Nyissa fel a légbeömlő rácsot:

- Nyomja egymás felé a két elektródot 1 – a rács ekkor 
lebillen.

2. Csúsztassa ki a szűrőt a rácsból

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

4. Helyezze vissza a rácsot a bemeneti rácsra.

5.3 A berendezés tisztítása

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

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

A Biddle javasolja, hogy a telepítést végző vállalat vagy személy, 
vagy más műszaki szakember évente egyszer hajtsa végre a 
következő ellenőrzési és karbantartási munkákat.

• Ellenőrizze, hogy a szűrő elég tiszta és sértetlen-e. Szükség 
esetén cserélje ki a szűrőt.

• Ellenőrizze, hogy a fűtőbetét tiszta-e. A lerakódott por 
kellemetlen szagot okozhat.

Óvatosan távolítsa el a port porszívó segítségével.

Vigyázat:c A hőcserélő bordái érzékeny alkatrészek.

Figyelmeztetés:w A hőcserélő bordái élesek.

• Ellenőrizze a ventilátorok működését.

• Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel elmentett-e bármilyen 
hibaüzenetet.
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6.  .  Szervizelés

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

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

6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez

Az összes modellnél

1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.

Figyelmeztetés:w Válassza le a hálózati tápellátást (húzza ki a 
csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, vagy 
kapcsolja ki a leválasztó kapcsolót).

A szabadon függő modellek esetében

1. Vegye le a bemeneti rácsokat a berendezésről:

- Emelje meg a rácsot alul, majd akassza ki.

A kazettás modellek esetében

1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:

- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
1: a rács ekkor lebillen.

- Nyomja egymás felé a két elektródot 2, és vegye ki a 
rácsot.
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2. Lazítsa meg a csavarokat 3, és vegye le a keretet.

Az összes modellnél

1. Vegye le a karbantartási panelt 1:

- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán 
található csavarokat.

- Húzza egy kissé előre a panelt, majd vegye ki.

Vigyázat:c Előrehúzás után a panel teljesen meglazul – ügyeljen 
arra, hogy ne essen le.

Figyelmeztetés:w A karbantartási panel visszahelyezésekor 
mindig recézett fejű peremes csavarokat 
használjon; ezek szükségesek a föld 
csatlakozáshoz.

6.2 Elektronikai modul

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

• transzformátor;

• a vezérlő áramköri kártya;

• csatlakozólemez;

• biztosítékok.
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6.3 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.

Figyelmeztetés:w Áramtalanítsa az egységet.

2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak 
szerint: 6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez.

3. Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) 
modelleknél: Távolítsa el az 1 helyen lévő csavarokat, és 
fordítsa ki a legfelső tartót 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.

7. Ha lehet, a csavarok 5 helyről történő eltávolításával 
távolítsa el a teljes elektronikai modult.

6.4 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)
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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.

Lásd még: 
2.11 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 47 oldalon

6.5 Daikin elektronika

Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:

A Biddle elektronikán kívül a berendezés tartalmaz még egy 
Daikin elektronikai modult is.

6.5.1 Hozzáférés a berendezésben található Daikin 
elektronikához

Az összes modellnél

1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.

Figyelmeztetés:w Áramtalanítsa az egységet.

2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak 
szerint: 6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez.

Megjegyzés:n A Biddle elektronika a 2-es pozícióban található.

3. Vegye le a borítást 3. A Daikin elektronika a borítás 
mögött található.
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6.6 A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe

Csak elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) 
modelleknél

A berendezés egy (100 és 150 típusú) vagy két (200 és 250 
típusú) hőkapcsolóval van felszerelve. Ha a hőkapcsoló 
bekapcsolt, megjelenik az E4 hibaüzenet.

1. A hőkapcsoló automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.

2. Törölje a hibaüzenetet a kezelőpanelről.

Elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) 
hibrid modellekkel:

A berendezés több hőkapcsolóval van felszerelve:

• Egy hőkapcsoló a teljes berendezéshez 1;

• Ventilátoronként egy hőkapcsoló 2;

Ezt kioldása esetén manuálisan kell visszaállítani.

1. Kapcsolja ki a berendezést.

2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak 
szerint: 6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez.

3. Helyezze el és állítsa vissza alaphelyzetbe a hőkapcsolót.

4. Zárja le a berendezést.

Vigyázat:c Áramkimaradás esetén a hőkapcsoló kioldhat.
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6.7 Biztosítékok

A berendezés az alábbi biztosítékokkal van felszerelve:

• F140 biztosíték 1 a transzformátorhoz.

• F141 biztosíték 2 a vezérlő áramköri kártyához

• egy biztosíték 3 a transzformátortartó konzolhoz.

A biztosítékok adatai jelölve vannak.

Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:

A Daikin elektronikai modul egy további biztosítékkal 
rendelkezik:

• a vezérlő áramköri kártyán lévő biztosíték, amelynek 
jelölése FIU.

6.8 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.
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6.9 A kilépési szelvény eltávolítása

A kilépési szelvényen belül található meg az infravörös érzékelő ésa 
levegőszabályozó csappantyú mechanizmusa és meghajtója.

Süllyesztett modelleknél

1. Távolítsa el a kilépő csatornát a berendezésről.

Az összes modellnél

1. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak 
szerint: 6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez.

2. A kilépési szelvénynek az alábbi csatlakozásai vannak az 
elektronikai modulhoz (1):

- Az infravörös érzékelő csatlakozása;
- a szelepmozgató csatlakozásai vezérlő áramköri kártyán 

(X140 és X210 csatlakozók);
- a földelési csatlakozás.

Bontsa szét ezeket a csatlakozásokat.

3. A kilépési rács bordái között négy csavar van (2): csavarja 
ki ezeket.

Vigyázat:c A csavarok meglazítása közben támassza alá a 
kilépési szelvényt.

4. A kilépési szelvény ekkor meglazul – távolítsa el óvatosan.

6.10 A hőcserélő légtelenítése

Csak vízfűtéses modelleknél

A légtelenítő szelep 2 a berendezés bal felső részén található.
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6.11 A hőcserélő leürítése

Csak vízfűtéses modelleknél

A leeresztőszelep 1 a berendezés bal oldalán található.

6.12 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.

6.12.1 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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6.12.2 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.

6.13 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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6.14 A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása

A b-touch kezelőpanel beállításai átmásolhatók egy másik b-
touch kezelőpanelre.

6.14.1 Amire szüksége van

A b-touch kezelőpanel beállításainak 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.

6.14.2 1. lépés: A megfelelően beállított kezelőpanel 
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.

6.14.3 2. lépés: A beállítások másolása egy másik 
kezelőpanelre

1. Csatlakoztassa a pendrive-ot egy számítógéphez.

2. Módosítsa a másolandó fájl nevét „settings_export.txt”-ről 
„settings.txt”-re

3. Csatlakoztassa a másolandó beállításokat tartalmazó 
pendrive-ot a másik kezelőpanel USB-portjához.
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4. Tartsa lenyomva a Import settings (Beállítások importálása) 
funkció gombját mindaddig, amíg az előrehaladási folyamat 
látható a képernyőn.

A rendszer végrehajtja a beállítások importálását.

Megjegyzés:n Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a fájl 
neve „settings.txt”-re változott-e.

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

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

6.15 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.

6.15.1 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.

6.15.2 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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6.15.3 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.

6.15.4 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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6.16 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)
hu-102



hu
7 .  . 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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8 .  . 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: 8 Címek.
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	n A szövegben fontos szakaszra utal.
	c Ha nem megfelelően hajtja végre ezt az eljárást vagy műveletet, kárt tehet a berendezésben.
	c Ha nem megfelelően hajtja végre ezt az eljárást vagy műveletet, kárt tehet a berendezésben.
	Pontosan tartsa be az utasításokat.
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	piktogramokA következő piktogramok potenciális kockázatokat és veszélyforrásokat jelölnek. Ugyanezek a piktogramok megtalálhatók a berendezésen is.
	piktogramok

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Piktogram
	Piktogram

	Leírás
	Leírás



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w A berendezésen belül olyan alkatrészeket jelez, ami feszültség alatt áll. 
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	A berendezés többek között az alábbi elemeket tartalmazza: 
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	• fűtőbetét 
	• fűtőbetét 
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	A fűtési kapacitást a berendezés szabályozza. Ennek érdekében a vízfűtéses modellek egy beépített szabályozószelepet tartalmaznak.
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	A sebességet (fokozatot) a berendezés szabályozza.
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	alkalmazási módok
	A komfort légfüggöny két helyiség klímájának szétválasztására, továbbá a levegő fűtésére és szűrésére szolgál (EN779-G2 szűrőosztály). A berendezést az ajtónyílás fölé vízszintesen kell felszerelni, teljes szélesség...
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	A rendszer használatára néhány korlátozás vonatkozik:
	• A berendezés csak közvetlen tágulású Daikin rendszerekben használható.
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	• A berendezés nem alkalmas hűtésre.
	• A berendezés nem alkalmas hűtésre.

	• A Daikin rendszernek mindig aktívnak kell lennie.
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	Kérésre tudunk szállítani változatokat nem szabványos alkalmazásokhoz is.
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	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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	üzemeltetésA két helyiség között lévő nyíláson át a levegő a nyomás- és a hőmérséklet-különbség következtében kicserélődik (konvekció). Ez energiaveszteséget eredményez, és rontja a helyiség kényelmi helyzetét.
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	üzemeltetés

	Különböző okok, például az elérhetőség érdekében azonban tanácsos az ajtó nyitva tartása. Az ajtónyílás fölött elhelyezett légfüggöny megakadályozza az energiavesztést és a kényelem csökkenését. A nyílás helyén a lég...
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	• A padlószinten a huzat miatt beáramló levegő lehetséges felmelegítése.
	• A padlószinten a huzat miatt beáramló levegő lehetséges felmelegítése.







	Az automatikus 
	Az automatikus 
	Az automatikus 
	CHIPS

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A 
	CHIPS

	CHIPS vezérlőA 
	CHIPS vezérlő
	CHIPS
	Corrective Heat and Impulse Prediction System


	A berendezés bekapcsolásának vezérlése
	A berendezés bekapcsolásának vezérlése
	A berendezés és az 
	automatikusan aktiválódó vezérlés

	A leghatékonyabb 
	klímaszétválasztás és a kényelem
	1. A szerelési magasság (a kezelőpanelen lehet megadni)
	1. A szerelési magasság (a kezelőpanelen lehet megadni)
	1. A szerelési magasság (a kezelőpanelen lehet megadni)

	2. A két helyiség hőmérsékletének különbsége: 
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	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 aktív.
	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 aktív.
	• Normál működés: a berendezés mindig aktív.
	• Normál működés: a berendezés mindig aktív.

	• Közvetlen ajtóreakció: a berendezés közvetlenül reagál az ajtó nyitására és csukására.
	• Közvetlen ajtóreakció: a berendezés közvetlenül reagál az ajtó nyitására és csukására.
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	• Fokozatos ajtóreakció: a berendezés reagál az ajtó nyitására és csukására. A reagálási sebesség a nyitottság/zártság mértékétől függ.
	n Bezárt ajtónál a berendezés beállítható úgy, hogy a helyiséget minimális belső hőmérsékleten tartsa.
	n Bezárt ajtónál a berendezés beállítható úgy, hogy a helyiséget minimális belső hőmérsékleten tartsa.





	n Bizonyos esetekben a berendezés nem aktív akkor sem, ha be van kapcsolva.
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	n Bizonyos esetekben a berendezés nem aktív akkor sem, ha be van kapcsolva.






	1.3.4 i-sense
	1.3.4 i-sense
	1.3.4 i-sense
	1.3.4 i-sense
	1.3.4 i-sense


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az 
	Az 
	i-sense
	CHIPS


	i-sense
	i-sense
	technológia
	n A padlófelület hőmérséklete fokozatosan változik
	• beltéri hőmérséklet (T8)
	• beltéri hőmérséklet (T8)
	• beltéri hőmérséklet (T8)

	• külső hőmérséklet (a T1, T2 és T3 legalacsonyabb mért értéke)
	• külső hőmérséklet (a T1, T2 és T3 legalacsonyabb mért értéke)
	n Az infravörös érzékelő csak akkor méri a külső hőmérsékletet, ha nyitottként érzékeli az ajtót.
	n Az infravörös érzékelő csak akkor méri a külső hőmérsékletet, ha nyitottként érzékeli az ajtót.


	• az ajtó helyzete
	• az ajtó helyzete
	Ha a T5 és a T1, T2 vagy T3 közötti eltérés legalább 3 °C, az érzékelő feltételezi, hogy az ajtó nyitva van.
	n A külső hőmérséklet csak akkor érzékelhető, ha a berendezés be van kapcsolva, és a klímaszétválasztás aktív.
	n A külső hőmérséklet csak akkor érzékelhető, ha a berendezés be van kapcsolva, és a klímaszétválasztás aktív.


	• a gyors indítás vagy a 30 perces bekapcsolás jele (T7 és T8)
	• a gyors indítás vagy a 30 perces bekapcsolás jele (T7 és T8)
	Ha a mért érték hirtelen megváltozik, feltételezhető, hogy valaki járkál az érzékelő alatt.






	i-sense feltételek
	i-sense feltételek
	i-sense feltételek
	i-sense:feltételekA legtöbb helyzetben az infravörös érzékelő megfelel az 
	i-sense:feltételekA legtöbb helyzetben az infravörös érzékelő megfelel az 
	i-sense:feltételek
	automatikusan aktiválódó vezérlés

	A megfelelő működés érdekében az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: 
	• Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a kültéri padló hőmérsékletének mérésére:
	• Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a kültéri padló hőmérsékletének mérésére:
	• Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a kültéri padló hőmérsékletének mérésére:
	- A látószöget szabadon kell hagyni. (lásd: 
	- A látószöget szabadon kell hagyni. (lásd: 
	- A látószöget szabadon kell hagyni. (lásd: 
	- A látószöget szabadon kell hagyni. (lásd: 
	Az infravörös érzékelő helyzete


	- Több ajtó esetén annak az ajtónak, amelyre az érzékelő irányul, rendszeresen ki kell nyílnia.



	• A padló hőmérsékletének megbízhatónak kell lennie.
	• A padló hőmérsékletének megbízhatónak kell lennie.
	Az olyan tényezők, mint a padlófűtés, a sötét padlóra eső közvetlen napfény vagy az erős fényvisszaverő felület megbízhatatlanná tehetik a méréseket.

	• Az érzékelő kevésbé alkalmas olyan helyzetekhez, amelyekben rendszeresen előfordulnak rendkívül magas (a beltéri hőmérséklettől 10 °C fokkal magasabb) külső hőmérsékletek, és a helyiségben légkondicionálás működik.
	• Az érzékelő kevésbé alkalmas olyan helyzetekhez, amelyekben rendszeresen előfordulnak rendkívül magas (a beltéri hőmérséklettől 10 °C fokkal magasabb) külső hőmérsékletek, és a helyiségben légkondicionálás működik.






	Az infravörös érzékelő helyzete
	Az infravörös érzékelő helyzete
	Az infravörös érzékelő helyzete
	Infravörös érzékelő:helyzetA berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési útmutató. Ezzel egyidejűleg egy teszt is lefut, amely azt ellenőrzi, hogy az infravörös érzékelő alkalmas-e a szükséges mérések elvégzésére.
	Infravörös érzékelő:helyzetA berendezés első bekapcsolásakor beindul a Telepítési útmutató. Ezzel egyidejűleg egy teszt is lefut, amely azt ellenőrzi, hogy az infravörös érzékelő alkalmas-e a szükséges mérések elvégzésére.
	Infravörös érzékelő:helyzet

	Lehetőleg előre ellenőrizze, hogy a berendezés helyzete megfelelő-e az 
	i-sense

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az infravörös érzékelő egy, az ajtónyílásra merőleges, 8 síkból álló sávban méri a hőmérsékletet. Az 
	i-sense

	Az érzékelő látószögét az alábbi tényezők korlátozhatják: 
	• az ajtónyílás felett található szerkezetek és tárgyak (α szög).
	• az ajtónyílás felett található szerkezetek és tárgyak (α szög).
	• az ajtónyílás felett található szerkezetek és tárgyak (α szög).

	• küszöb elhelyezése a berendezéshez viszonyítva (β szög).


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelő alkalmas-e a külső hőmérséklet méréséhez: 
	1. Mérje meg az α szöget
	1. Mérje meg az α szöget
	1. Mérje meg az α szöget
	n Vegye számításba azokat az elemeket, amelyek akadályozhatják a szöget (kijáratjelző, ajtóvezérlő rendszer és hasonlók)
	n Vegye számításba azokat az elemeket, amelyek akadályozhatják a szöget (kijáratjelző, ajtóvezérlő rendszer és hasonlók)

	- Ha α < 16 ° (H1:B1 < 3,5):
	- Ha α < 16 ° (H1:B1 < 3,5):
	- Ha α < 16 ° (H1:B1 < 3,5):
	- Ha α < 16 ° (H1:B1 < 3,5):
	- Ha α < 16 ° (H1:B1 < 3,5):

	Az infravörös érzékelő nem méri a külső hőmérsékletet.
	Változtassa meg a berendezés helyzetét, vagy használjon más módszert a külső hőmérséklet mérésére.

	- Ha α ≥ 16 ° (H1:B1 ≥ 3,5):
	- Ha α ≥ 16 ° (H1:B1 ≥ 3,5):
	- Ha α ≥ 16 ° (H1:B1 ≥ 3,5):

	Mérje meg a β szöget.




	2. Mérje meg a β szöget.
	2. Mérje meg a β szöget.

	3. Ellenőrizze a táblázatban, hogy a β nem haladja-e meg a mért α szögnek megfelelő maximális értéket.
	3. Ellenőrizze a táblázatban, hogy a β nem haladja-e meg a mért α szögnek megfelelő maximális értéket.
	- Ha a β szög túl nagy:
	- Ha a β szög túl nagy:
	- Ha a β szög túl nagy:
	- Ha a β szög túl nagy:
	- Ha a β szög túl nagy:

	Az infravörös érzékelő nem méri a külső hőmérsékletet.
	Változtassa meg a berendezés helyzetét, vagy használjon más módszert a külső hőmérséklet mérésére.

	- Ha a β szög kielégítő:
	- Ha a β szög kielégítő:
	- Ha a β szög kielégítő:

	A berendezés megfelelő helyzetben van felfüggesztve ahhoz, hogy az infravörös érzékelőt használhassa az 
	i- sense




	a β szög maximális értéke α szög esetén
	a β szög maximális értéke α szög esetén
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	α szög
	β szög maximális értéke

	<TABLE ROW>
	fok
	H1:B1
	fok
	H2:B2


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	16 ° – 24 °
	2,2 – 3,5
	8 °
	7,1

	<TABLE ROW>
	24 ° – 32 °
	2,2 – 1,6
	16 °
	3,5 

	<TABLE ROW>
	> 32 °
	> 1,6
	24 °
	2,2







	n Ha az α < 16 °, akkor a helyzet nem alkalmas az 
	n Ha az α < 16 °, akkor a helyzet nem alkalmas az 
	i- sense


	n Ha a β < 24 °, akkor a helyzet nem alkalmas az 
	n Ha a β < 24 °, akkor a helyzet nem alkalmas az 
	i- sense






	1.3.5 Típusjelzések
	1.3.5 Típusjelzések
	1.3.5 Típusjelzések
	Az alábbi táblázat áttekinti a légfüggönyök elérhető modelljeit és a hozzájuk tartozó típusjelzéseket. 
	Az alábbi táblázat áttekinti a légfüggönyök elérhető modelljeit és a hozzájuk tartozó típusjelzéseket. 
	Az alábbi táblázat áttekinti a légfüggönyök elérhető modelljeit és a hozzájuk tartozó típusjelzéseket. 
	típusjelzések
	típuskód

	SR S-150-H3-F

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

	• 150: 150-es kilépési szélességgel rendelkező modellek
	• 150: 150-es kilépési szélességgel rendelkező modellek

	• H: vízfűtéses modellek
	• H: vízfűtéses modellek

	• E: elektromos fűtésű modellek
	• E: elektromos fűtésű modellek

	• F: szabadon függő modellek
	• F: szabadon függő 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.

	A típuskód magyarázata
	A típuskód magyarázata
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Típuskód elem
	Típuskód elem

	Jelzés
	Jelzés

	Jelentés
	Jelentés



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	terméksorozat
	terméksorozatterméksorozat
	terméksorozat


	SR
	SR

	a sorozat általános megnevezése
	a sorozat általános megnevezése


	<TABLE ROW>
	SRV
	SRV

	Daikin VRV rendszerhez csatlakoztatható („multi”)
	Daikin VRV rendszerhez csatlakoztatható („
	multi



	<TABLE ROW>
	SRQ
	SRQ

	Daikin ERQ rendszerhez csatlakoztatható („pair”)
	Daikin ERQ rendszerhez csatlakoztatható („
	pair



	<TABLE ROW>
	kapacitás
	kapacitás
	kapacitás

	S
	rövid hatókörű
	rövid hatókörű


	<TABLE ROW>
	M
	közepes hatókörű

	<TABLE ROW>
	L
	nagy hatókörű
	nagy hatókörű


	<TABLE ROW>
	XL
	extra nagy hatókörű

	<TABLE ROW>
	hossz
	hossz
	hossz

	100, 150, 200 vagy 250
	100, 150, 200 vagy 250

	kilépési szélesség (cm)
	kilépési szélesség (cm)


	<TABLE ROW>
	elem típusa
	elem típusa

	H3
	H3

	vízfűtéses
	vízfűtéses


	<TABLE ROW>
	E
	E

	elektromos fűtésű
	elektromos fűtésű


	<TABLE ROW>
	A
	A

	fűtés nélküli
	fűtés nélküli


	<TABLE ROW>
	H3E
	vízfűtéses és elektromos fűtésű
	vízfűtéses és elektromos fűtésű


	<TABLE ROW>
	DK
	DK

	fűtés közvetlen tágulású Daikin rendszerrel
	fűtés közvetlen tágulású Daikin rendszerrel


	<TABLE ROW>
	DKE
	fűtés közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos fűtés
	fűtés közvetlen tágulású Daikin rendszerrel és elektromos fűtés


	<TABLE ROW>
	modell
	modell

	F
	F

	szabadon függő modell
	szabadon függő modell


	<TABLE ROW>
	R
	R

	süllyesztett modell
	süllyesztett modell


	<TABLE ROW>
	R(O)
	R(O)

	rácselosztó nélküli süllyesztett modell
	rácselosztó nélküli süllyesztett modell


	<TABLE ROW>
	C
	C

	kazettás modell
	kazettás modell








	1.3.6 Típustábla
	1.3.6 Típustábla
	1.3.6 Típustábla
	típustáblaA típustábla a berendezés bemeneti oldalának bal oldalán található.
	típustáblaA típustábla a berendezés bemeneti oldalának bal oldalán 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>
	Capacity Index
	Daikin kapacitásindex

	<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:










	1.3.7 Felhasználási terület
	1.3.7 Felhasználási terület
	1.3.7 Felhasználási terület
	alkalmazási határértékekVegye figyelembe a berendezésre vonatkozó alábbi határértékeket:
	alkalmazási határértékekVegye figyelembe a berendezésre vonatkozó alábbi határértékeket:
	alkalmazási határértékek

	Alkalmazási határértékek minden modellhez
	Alkalmazási 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

	50 °C (122 °F)
	50 °C
	(122 °F)






	Használati paraméterek a vízfűtéses modelleknél
	Használati paraméterek a vízfűtéses modelleknél
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Fűtőközeg
	víz max. 20% glikollal

	<TABLE ROW>
	Maximális üzemi nyomás és hőmérséklet
	üzemi nyomás, maximálisMaximális üzemi nyomás és hőmérséklet
	üzemi nyomás, maximális


	6 bar 110 °C fokon

	<TABLE ROW>
	Szelepnyomás max. eltérése
	szelepnyomás eltérése, max.Szelepnyomás max. eltérése
	szelepnyomás eltérése, max.


	S/M típus
	0,5 bar

	<TABLE ROW>
	L/XL típus
	1,0 bar




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

	w A légfüggöny 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 helyzetekben keletkezett károkért.
	A Biddle nem tehető felelőssé az ilyen helyzetekben keletkezett károkért.



	Zajszintek
	Zajszintek
	Zajszintek
	zajszintekA kibocsátott hangnyomásszint 3 m távolságra a berendezéstől alacsonyabb, mint 70 dB(A).
	zajszintekA kibocsátott hangnyomásszint 3 m távolságra a berendezéstől alacsonyabb, mint 70 dB(A).
	zajszintek





	1.3.8 CE-nyilatkozat
	1.3.8 CE-nyilatkozat
	1.3.8 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




	1.3.9 Módosítások és változtatások
	1.3.9 Módosítások és változtatások
	1.3.9 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
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	• függesztő sínek (berendezésenként 2, a 250 modellekkel 3)
	• függesztő sínek (berendezésenként 2, a 250 modellekkel 3)
	• függesztő sínek (berendezésenként 2, a 250 modellekkel 3)

	• üzemi csomag: 
	• üzemi csomag: 
	- b-touch kezelőpanel (legfeljebb 10 berendezés működtetésére);
	- b-touch kezelőpanel (legfeljebb 10 berendezés működtetésére);
	- b-touch kezelőpanel (legfeljebb 10 berendezés működtetésére);
	- b-touch


	- Biddle vezérlőkábel, különböző hosszúságokban;
	- Biddle vezérlőkábel, különböző hosszúságokban;







	Szabadon függő (F típusú) modellekkel:
	Szabadon függő (F típusú) modellekkel:
	Szabadon függő (F típusú) modellekkel:

	• oldalsapkakészlet
	• oldalsapkakészlet





	1.4.2 Tartozékok
	1.4.2 Tartozékok
	1.4.2 Tartozékok
	tartozékok
	tartozékok
	tartozékok
	• fali konzolkészlet („Standard” vagy „Design”);
	• fali konzolkészlet („Standard” vagy „Design”);
	• fali konzolkészlet („Standard” vagy „Design”);
	• fali konzolkészlet („Standard” vagy „Design”);

	• menetes rúd tokja;
	• menetes rúd tokja;

	• ajtókapcsoló;
	• ajtókapcsoló;

	• külső kültérihőmérséklet-érzékelő
	• a berendezésben elhelyezett szűrőérzékelő (nyomásérzékelő) a szűrő szennyeződésének mérésére;
	• a berendezésben elhelyezett szűrőérzékelő (nyomásérzékelő) a szűrő szennyeződésének mérésére;

	• b-connect adatátviteli modul.
	• b-connect adatátviteli modul.
	• b-connect








	1.4.3 Nem tartozék részegységek
	1.4.3 Nem tartozék részegységek
	1.4.3 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
	(M8)

	• egyéb kábelek




	1.4.4 Daikin alkotóelemek
	1.4.4 Daikin alkotóelemek
	1.4.4 Daikin alkotóelemek
	Daikin:alkotóelemek
	Daikin:alkotóelemek
	Daikin:alkotóelemek
	Az alábbi Daikin alkotóelemek szükségesek a közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modellekhez:

	• kültéri egység
	• kültéri egység
	• kültéri egység

	• opcionális, csak VRV rendszerre lehetséges:egy vagy több beltéri egység
	• opcionális, csak VRV rendszerre lehetséges:egy vagy több beltéri egység
	• opcionális, csak VRV rendszerre lehetséges:


	• Daikin kezelőpanel
	• Daikin kezelőpanel

	• bekötési anyagok, például hűtőcsövek, huzalozás stb.: lásd a kültéri egység telepítési kézikönyvét
	• bekötési anyagok, például hűtőcsövek, huzalozás stb.: lásd a kültéri egység telepítési kézikönyvét


	c A Daikin kültéri egység vezérlőrendszerének és kültéri egységének meg kell felelnie a Biddle légfüggöny összetevőinek.
	c A Daikin kültéri egység vezérlőrendszerének és kültéri egységének meg kell felelnie a Biddle légfüggöny összetevőinek.
	c A Daikin kültéri egység vezérlőrendszerének és kültéri egységének meg kell felelnie a Biddle légfüggöny összetevőinek.






	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:szervizelés

	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. A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott modellek esetében: kapcsolja ki a Daikin rendszert és válassza le a Daikin külső egységének áramellátását.
	4. A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott modellek esetében: kapcsolja ki a Daikin rendszert és válassza le a Daikin külső egységének áramellátását.
	4. A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott modellek esetében:


	5. Válassza le a hálózati tápellátást (
	5. Válassza le a hálózati tápellátást (
	húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, vagy


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



	c A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott modellek esetében:
	c A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott modellek esetében:
	c A Daikin közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott modellek esetében:
	ha a rendszer röviddel ezelőtt leolvasztást végzett vagy még azt végzi, előfordulhat, hogy a karbantartási panelben víz található.


	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.

	1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek” a 18 oldalon
	1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek” a 18 oldalon
	1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek” a 18 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 17 oldalon
	1.4 „Összetevők és tartozékok” a 17 oldalon
	1.4 „Összetevők és tartozékok” a 17 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.

	2. Vízfűtéses 
	2. Vízfűtéses 
	2. Vízfűtéses 
	(H típusú)



	3. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél: telepítse a Daikin alkotóelemeket a vonatkozó telepítési kézikönyvek szerint.
	3. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél: telepítse a Daikin alkotóelemeket a vonatkozó telepítési kézikönyvek szerint.
	3. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:

	- kültéri egység;
	- kültéri egység;
	- kültéri egység;

	- ha van ilyen az Ön rendszerében: a beltéri egység(ek)et;
	- ha van ilyen az Ön rendszerében: a beltéri egység(ek)et;
	- ha van ilyen az Ön rendszerében: 


	- a kezelőpanelt.
	- a kezelőpanelt.
	- a kezelőpanelt.




	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. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:csatlakoztassa a berendezést a Daikin rendszerhez.
	7. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:csatlakoztassa a berendezést a Daikin rendszerhez.
	7. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:csatlakoztassa a berendezést a Daikin rendszerhez.
	7. Közvetlen tágulású Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:



	8. Kapcsolja be a tápellátást és ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően működik.
	8. 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 felfüggesztése
	2.3 A berendezés felfüggesztése
	2.3 A berendezés felfüggesztése

	2.3.1 A berendezés helyének meghatározása
	2.3.1 A berendezés helyének meghatározása
	2.3.1 A berendezés helyének meghatározása
	d Ne szerelje be a berendezést függőlegesen.
	d Ne szerelje be a berendezést függőlegesen.
	d Ne szerelje be a berendezést függőlegesen.
	felfüggesztés

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez használt szerkezet legalább a berendezés súlyának négyszeresét elbírja. A berendezés tömege a típustáblán van feltüntetve.
	• Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez használt szerkezet legalább a berendezés súlyának négyszeresét elbírja. A berendezés tömege a típustáblán van feltüntetve.
	• Győződjön meg arról, hogy a berendezés felfüggesztéséhez használt szerkezet legalább a berendezés súlyának négyszeresét elbírja. A berendezés tömege a típustáblán van feltüntetve.

	• Vegye figyelembe az alábbi méreteket: 
	• Vegye figyelembe az alábbi méreteket: 
	- A berendezésnek legalább az ajtónyílással megegyező szélességűnek kell lennie („b” méret).
	- A berendezésnek legalább az ajtónyílással megegyező szélességűnek kell lennie („b” méret).
	- A berendezésnek legalább az ajtónyílással megegyező szélességűnek kell lennie („b” méret).

	- Helyezze a berendezést a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz.
	- Helyezze a berendezést a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz.

	- Helyezze az egységet a lehető legközelebb az ajtó tetejéhez.
	- Helyezze az egységet a lehető legközelebb az ajtó tetejéhez.

	- Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a kültéri padló hőmérsékletének mérésére. (lásd: 1.3.4 
	- Az infravörös érzékelőnek alkalmasnak kell lennie a kültéri padló hőmérsékletének mérésére. (lásd: 1.3.4 
	Az infravörös érzékelő helyzete



	w A legkisebb szerelési magasság 1,8 m.
	w A legkisebb szerelési magasság 1,8 m.

	n A berendezés legnagyobb szerelési magassága (h méret, a padló és a kilépőrács között mérve) a berendezés típusától függ.
	n A berendezés legnagyobb szerelési magassága (h méret, a padló és a kilépőrács között mérve) a berendezés típusától függ.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	w A berendezés teteje felforrósodhat. A berendezést a mennyezettől legalább 25 mm távolságra („x” méret) kell felszerelni.





	1.3.6 „Típustábla” a 15 oldalon
	1.3.6 „Típustábla” a 15 oldalon
	1.3.6 „Típustábla” a 15 oldalon

	„Az infravörös érzékelő helyzete” a 12 oldalon
	„Az infravörös érzékelő helyzete” a 12 oldalon




	2.3.2 Felfüggesztési módszer
	2.3.2 Felfüggesztési módszer
	2.3.2 Felfüggesztési módszer
	felfüggesztés
	felfüggesztés
	felfüggesztés
	opciók
	• Fali konzolokról (tartozék): 
	• Fali konzolokról (tartozék): 
	• Fali konzolokról (tartozék): 
	- ‘standard’ modell
	- ‘standard’ modell
	- ‘standard’ modell
	- ‘standard’


	- ‘design’ modell
	- ‘design’ modell
	- ‘design’





	• Menetes rudakról: 
	• Menetes rudakról: 
	- a menetes rúd tokja nélkül
	- a menetes rúd tokja nélkül
	- a menetes rúd tokja nélkül

	- a menetes rúd tokjával (tartozék)
	- a menetes rúd tokjával (tartozék)





	n A berendezés minden esetben a felfüggesztő keretről lóg le, felfüggesztő konzolok segítségével.
	n A berendezés minden esetben a felfüggesztő keretről lóg le, felfüggesztő konzolok segítségével.





	2.3.3 A fali konzolok (tartozék) rögzítése
	2.3.3 A fali konzolok (tartozék) rögzítése
	2.3.3 A fali konzolok (tartozék) rögzítése
	fali konzolokRögzítse a fali konzolokat a mellékelt utasítások szerint.
	fali konzolokRögzítse a fali konzolokat a mellékelt utasítások szerint.
	fali konzolokRögzítse a fali konzolokat a mellékelt utasítások szerint.
	fali konzolok





	2.3.4 A menetes rudak rögzítése
	2.3.4 A menetes rudak rögzítése
	2.3.4 A menetes rudak rögzítése
	a menetes rudak rögzítése
	a menetes rudak rögzítése
	a menetes rudak rögzítése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	n A 250 mm hosszú berendezésekkel három felfüggesztő konzol használatos. Ennél a típusnál hat menetes rudat kell elhelyezni.
	n A 250 mm hosszú berendezésekkel három felfüggesztő konzol használatos. Ennél a típusnál hat menetes rudat kell elhelyezni.

	n Ha a menetes rúd tokját (tartozék) alkalmazza, a legkülső felfüggesztést 
	n Ha a menetes rúd tokját (tartozék) alkalmazza, a legkülső felfüggesztést 
	1


	A berendezés felfüggesztési méretei
	A berendezés felfüggesztési méretei
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Jelölt méret
	Jelölt méret

	Típus
	Típus

	Méretek
	Méretek



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	a
	a

	összes modell
	összes modell

	szükség szerint
	szükség szerint


	<TABLE ROW>
	b
	S/M
	119 mm

	<TABLE ROW>
	L/XL
	L/XL

	200 mm
	200 mm


	<TABLE ROW>
	c
	c

	összes modell
	összes modell

	197 mm
	197 mm


	<TABLE ROW>
	d
	d

	100
	100

	500 mm 
	500 mm
	± 125 mm


	<TABLE ROW>
	100, a menetes rúd tokjával
	882 mm
	882 mm


	<TABLE ROW>
	150
	150

	1000 mm 
	1000 mm
	± 125 mm


	<TABLE ROW>
	150, a menetes rúd tokjával
	1382 mm
	1382 mm


	<TABLE ROW>
	200
	200

	1500 mm 
	1500 mm
	± 125 mm


	<TABLE ROW>
	200, a menetes rúd tokjával
	1882 mm
	1882 mm


	<TABLE ROW>
	250 (hat menetes rúd)
	250 (hat menetes rúd)

	2 x 1000 mm 
	2 x 1000 mm
	± 60 mm


	<TABLE ROW>
	250, a menetes rúd tokjával 
	(hat menetes rúd)

	2 x 1191 mm
	2 x 1191 mm









	2.3.5 A felfüggesztő konzolok rögzítése
	2.3.5 A felfüggesztő konzolok rögzítése
	2.3.5 A felfüggesztő konzolok rögzítése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Rögzítse a felfüggesztő konzolokat a menetes rudakhoz 
	vagy a fali konzolokhoz
	n Helyezze a bal 
	n Helyezze a bal 
	(L)
	(R)



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Csavarjon egy biztosítóanyát 
	1. Csavarjon egy biztosítóanyát 
	1. Csavarjon egy biztosítóanyát 
	1


	2. Helyezze a felfüggesztő konzolokat 
	2. Helyezze a felfüggesztő konzolokat 
	2
	3


	3. Ellenőrizze, hogy a felfüggesztő konzolok vízszintesen és egyforma magasságban helyezkednek-e el.
	3. Ellenőrizze, hogy a felfüggesztő konzolok vízszintesen és egyforma magasságban helyezkednek-e el.

	4. Rögzítse mindegyik felfüggesztő konzolt a biztosítóanyák meghúzásával 
	4. Rögzítse mindegyik felfüggesztő konzolt a biztosítóanyák meghúzásával 
	1






	2.3.6 A berendezés felfüggesztése és rögzítése
	2.3.6 A berendezés felfüggesztése és rögzítése
	2.3.6 A berendezés felfüggesztése és rögzítése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	rögzítés1. Vegye ki az alkotóelemeket és a csomagolást a raklapról. A berendezést hagyja a raklapon.
	rögzítés1. Vegye ki az alkotóelemeket és a csomagolást a raklapról. A berendezést hagyja a raklapon.
	rögzítés1. Vegye ki az alkotóelemeket és a csomagolást a raklapról. A berendezést hagyja a raklapon.
	rögzítés


	2. A berendezés a raklaphoz van rögzítve két szállítási rögzítővel 
	2. A berendezés a raklaphoz van rögzítve két szállítási rögzítővel 
	1
	2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. A berendezést döntse meg a raklapon, majd fektesse le a túloldali ábra szerint.
	3. A berendezést döntse meg a raklapon, majd fektesse le a túloldali ábra szerint.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Emelje meg a raklapot – rajta a berendezéssel –, majd a berendezést akassza be a felfüggesztő konzolokba.
	4. Emelje meg a raklapot – rajta a berendezéssel –, majd a berendezést akassza be a felfüggesztő konzolokba.
	c A típustáblán megadott tömegtől függően használjon emelőt, vagy a berendezést legalább két ember emelje meg.
	c A típustáblán megadott tömegtől függően használjon emelőt, vagy a berendezést legalább két ember emelje meg.

	n A berendezés emeléséhez mindig használja a raklapot, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
	n A berendezés emeléséhez mindig használja a raklapot, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.


	5. A berendezést ekkor a felfüggesztő konzolok tartják – távolítsa el a raklapot.
	5. A berendezést ekkor a felfüggesztő konzolok tartják – távolítsa el a raklapot.

	6. Távolítsa el a szállítási rögzítőket 
	6. Távolítsa el a szállítási rögzítőket 
	1

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7. Szereljen egy zárólemezt 
	7. Szereljen egy zárólemezt 
	3

	w Ha a felfüggesztést nem rögzíti megfelelően, a berendezés leeshet.
	w Ha a felfüggesztést nem rögzíti megfelelően, a berendezés leeshet.


	8. Ellenőrizze, hogy a berendezés felfüggesztése megfelelő-e:
	8. Ellenőrizze, hogy a berendezés felfüggesztése megfelelő-e:






	2.4 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
	2.4 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
	2.4 A berendezés csatlakoztatása a központi fűtési rendszerhez
	központi fűtési rendszer
	központi fűtési rendszer
	központi fűtési rendszer
	Csak vízfűtéses modelleknél 
	(H3 és H3E típusok)




	2.4.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	2.4.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	2.4.1 A víz bekötésével kapcsolatos különleges megfontolások
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	c A központi fűtési rendszer előremenő és visszatérő csöveit a megfelelő csatlakozókhoz kell csatlakoztatni 
	c A központi fűtési rendszer előremenő és visszatérő csöveit a megfelelő csatlakozókhoz kell csatlakoztatni 
	1
	<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 berendezéshez beépített vízoldali vezérlés tartozik. A központi fűtési csatlakozót TILOS szabályozószeleppel ellátni.
	c A berendezéshez beépített vízoldali vezérlés tartozik. A központi fűtési csatlakozót TILOS szabályozószeleppel ellátni.

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

	• A melegvízkör legnagyobb megengedett üzemi nyomása a típustáblán olvasható. Az érték 110 °C vízhőmérsékleten alapul.
	• A melegvízkör legnagyobb megengedett üzemi nyomása a típustáblán olvasható. Az érték 110 °C vízhőmérsékleten alapul.
	• A melegvízkör legnagyobb megengedett üzemi nyomása a típustáblán olvasható. Az érték 110 °C vízhőmérsékleten alapul.

	• A hőcserélő légtelenítő szelepe 
	• A hőcserélő légtelenítő szelepe 
	2


	• A vízoldali szabályozószelep alapértelmezésben automatikusan bezárul a légfüggöny, illetve a fűtés lekapcsolása esetén. Ez a kezelőpanelen átállítható a következő menüpontban: 
	• A vízoldali szabályozószelep alapértelmezésben automatikusan bezárul a légfüggöny, illetve a fűtés lekapcsolása esetén. Ez a kezelőpanelen átállítható a következő menüpontban: 
	menu
	menu
	menu
	Configuration
	25. Auto: Door response
	Standby heating


	menü
	menü
	Konfigurálás
	25. Automatikus: Ajtóreakció
	Készenléti fűtés

	)






	2.4.2 Fagyvédelem
	2.4.2 Fagyvédelem
	2.4.2 Fagyvédelem
	Az elektronikus vezérlés része 
	Az elektronikus vezérlés része 
	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 
	20%-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.








	2.4.3 Oldalsó csatlakozású berendezések
	2.4.3 Oldalsó csatlakozású berendezések
	2.4.3 Oldalsó csatlakozású berendezések
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Kérésre vízoldali oldalsó csatlakozások szállíthatók. A vízoldali vezérlés nem beépített, hanem a telepítés során a berendezésen kívül kell csatlakoztatni.
	1. Csatlakoztassa a szelepet a csatlakozásokhoz 
	1. Csatlakoztassa a szelepet a csatlakozásokhoz 
	1. Csatlakoztassa a szelepet a csatlakozásokhoz 
	1 


	2. Csatlakoztassa a szelepmozgatót a csatlakozáshoz 
	2. Csatlakoztassa a szelepmozgatót a csatlakozáshoz 
	2



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	bekötési rajz, 2-irányú szelep
	bekötési rajz, 3-irányú szelep


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Összes modell: a visszatérő csőben lévő szelep 
	Összes modell: a visszatérő csőben lévő szelep
	Összes modell:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	S/M modellek: az adagolócsőben lévő szelep 
	S/M modellek: az adagolócsőben lévő szelep
	S/M modellek:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	L/XL modellek: a visszatérő csőben lévő szelep 
	L/XL modellek: a visszatérő csőben lévő szelep
	L/XL modellek:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>









	2.4.4 A berendezés csatlakoztatása
	2.4.4 A berendezés csatlakoztatása
	2.4.4 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.






	2.5 A berendezés csatlakoztatása a Daikin rendszerhez
	2.5 A berendezés csatlakoztatása a Daikin rendszerhez
	2.5 A berendezés csatlakoztatása a Daikin rendszerhez
	Daikin:csatlakozás
	Daikin:csatlakozás
	Daikin:csatlakozás
	Csak közvetlen tágulású Daikin rendszerrel rendelkező (DK és DKE típusú) modelleknél



	2.5.1 A Daikin rendszerhez való csatlakoztatás előfeltételei
	2.5.1 A Daikin rendszerhez való csatlakoztatás előfeltételei
	2.5.1 A Daikin rendszerhez való csatlakoztatás előfeltételei
	2.5.1 A Daikin rendszerhez való csatlakoztatás előfeltételei

	• Amikor a Biddle légfüggöny aktív, a Daikin rendszernek is aktívnak kell lennie.
	• Amikor a Biddle légfüggöny aktív, a Daikin rendszernek is aktívnak kell lennie.
	• Amikor a Biddle légfüggöny aktív, a Daikin rendszernek is aktívnak kell lennie.
	• Amikor a Biddle légfüggöny aktív, a Daikin rendszernek is aktívnak kell lennie.

	• A Daikin rendszerhez egy vezérlőrendszert kell csatlakoztatni. Ez lehet egy, a Biddle légfüggönyhöz csatlakoztatott Daikin kezelőpanel is.
	• A Daikin rendszerhez egy vezérlőrendszert kell csatlakoztatni. Ez lehet egy, a Biddle légfüggönyhöz csatlakoztatott Daikin kezelőpanel is.
	• A Daikin rendszerhez egy vezérlőrendszert kell csatlakoztatni. Ez lehet egy, a Biddle légfüggönyhöz csatlakoztatott Daikin kezelőpanel is.



	w Az SRV típusú berendezések csak Daikin VRV rendszerhez csatlakoztathatók.
	w Az SRV típusú berendezések csak Daikin VRV rendszerhez csatlakoztathatók.
	Az SRQ típusú berendezések csak Daikin ERQ rendszerhez csatlakoztathatók.
	Ezek a berendezések NEM kölcsönösen csereszabatosak.




	2.5.2 A szabályozók csatlakoztatása
	2.5.2 A szabályozók csatlakoztatása
	2.5.2 A szabályozók csatlakoztatása
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	c Használjon legalább 0,75 mm² keresztmetszetű kábelt.
	c Használjon legalább 0,75 mm² keresztmetszetű kábelt.


	150, 200 vagy 250 kilépési szélességgel rendelkező modelleknél:
	150, 200 vagy 250 kilépési szélességgel rendelkező modelleknél:
	150, 200 vagy 250 kilépési szélességgel rendelkező modelleknél:

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését az X84 csatlakozóhoz a légfüggöny felső részén:
	1. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését az X84 csatlakozóhoz a légfüggöny felső részén:
	1. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését az X84 csatlakozóhoz a légfüggöny felső részén:
	- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 csatlakozóhoz.

	- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: Csatlakoztassa a Daikin kezelőpanelt a P1/P2 csatlakozóhoz.
	- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: Csatlakoztassa a Daikin kezelőpanelt a P1/P2 csatlakozóhoz.
	- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: 




	2. Helyezze fel a kábelköpenyt (tartozék) a csatlakozóra.
	2. Helyezze fel a kábelköpenyt (tartozék) a csatlakozóra.



	100 kilépési szélességgel rendelkező modellek:
	100 kilépési szélességgel rendelkező modellek:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Vegye le a berendezés oldalán elhelyezett doboz borítását.
	1. Vegye le a berendezés oldalán elhelyezett doboz borítását.
	1. Vegye le a berendezés oldalán elhelyezett doboz borítását.

	2. Opcionális:Vegye le a dobozt a berendezésről:
	2. Opcionális:Vegye le a dobozt a berendezésről:
	2. Opcionális:

	- Vegye le a konzolt a berendezésről és a dobozról.
	- Vegye le a konzolt a berendezésről és a dobozról.
	- Vegye le a konzolt a berendezésről és a dobozról.

	- Szerelje fel a dobozt a fal egy megfelelő pontjára.
	- Szerelje fel a dobozt a fal egy megfelelő pontjára.
	n Ne bontsa a doboz és a berendezés közötti huzalozást.
	n Ne bontsa a doboz és a berendezés közötti huzalozást.



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Vezesse be a vezérlőkábel(eke)t a dobozba a szabad kábeltömszelencé(ke)n 
	3. Vezesse be a vezérlőkábel(eke)t a dobozba a szabad kábeltömszelencé(ke)n 
	3


	4. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését a szabad csatlakozóblokkhoz 
	4. Csatlakoztassa a rendszer vezérlését a szabad csatlakozóblokkhoz 
	4

	- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kültéri egység vezérlőkábelét az F1/F2 csatlakozóhoz.

	- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: Csatlakoztassa a Daikin kezelőpanelt a P1/P2 csatlakozóhoz.
	- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: Csatlakoztassa a Daikin kezelőpanelt a P1/P2 csatlakozóhoz.
	- Ha vonatkozik az Ön berendezésére: 




	5. Szorítsa meg a kábeltömszelencé(ke)t.
	5. Szorítsa meg a kábeltömszelencé(ke)t.






	2.5.3 A hűtőközeg csatlakoztatása
	2.5.3 A hűtőközeg csatlakoztatása
	2.5.3 A hűtőközeg csatlakoztatása
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Szerelje be a csővezetéket a Daikin kültéri egység telepítési kézikönyvében leírtak szerint.
	• Szerelje be a csővezetéket a Daikin kültéri egység telepítési kézikönyvében leírtak szerint.
	• Szerelje be a csővezetéket a Daikin kültéri egység telepítési kézikönyvében leírtak szerint.

	• Forrassza a csővezetéket a berendezés felső részén kiálló csövekhez.
	• Forrassza a csővezetéket a berendezés felső részén kiálló csövekhez.





	2.5.4 A Daikin kezelőpanel beállításai
	2.5.4 A Daikin kezelőpanel beállításai
	2.5.4 A Daikin kezelőpanel beállításai
	2.5.4 A Daikin kezelőpanel beállításai

	A Daikin kezelőpanelen helyi 
	A Daikin kezelőpanelen helyi 
	Daikin:beállítások

	A kézikönyvben ismertetett berendezéseken néhány további beállítási lehetőség áll rendelkezésre:
	A kézikönyvben ismertetett berendezéseken néhány további beállítási lehetőség áll rendelkezésre:

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Üzemmód száma
	Üzemmód száma

	Kód első száma
	Kód első száma

	Beállítás leírása
	Beállítás leírása

	Kód második száma
	Kód második száma


	<TABLE ROW>
	01
	01

	02
	02

	03
	03

	04
	04



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	(22)
	(22)

	3
	3

	A légfüggöny működése, amikor nem fűt
	A légfüggöny működése, amikor nem fűt

	fűtetlen
	fűtetlen

	fűtetlen
	fűtetlen

	nyugalmi helyzetben 
	nyugalmi helyzetben
	(ha a 23-8 beállítása 01)

	--
	--


	<TABLE ROW>
	(23)
	(23)

	8
	8

	A légfüggöny működése leolvasztási üzemmódban
	A légfüggöny működése leolvasztási üzemmódban

	nyugalmi helyzetben
	nyugalmi helyzetben

	fűtetlen 
	fűtetlen
	(alapbeállítás)

	fűtetlen
	fűtetlen

	--
	--









	2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.
	2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.
	2.6 A berendezés csatlakoztatása a hálózati tápellátáshoz.

	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
	a tápellátás csatlakoztatása
	a tápellátás csatlakoztatása
	a tápellátás csatlakoztatása
	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 áramerősség az L1, L2 vagy L3 típustáblán
	Maximális áramerősség az L1, L2 vagy L3 típustáblán

	A biztosíték maximális amperértéke
	A biztosíték maximális amperértéke



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	≤ 10 A
	≤ 10 A

	16 A
	16 A


	<TABLE ROW>
	≤ 15 A
	≤ 15 A

	20 A
	20 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.


	Fűtés nélküli (A típusú), vízfűtéses (H típusú) vagy közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott (DK típusú) modelleknél
	Fűtés nélküli (A típusú), vízfűtéses (H típusú) vagy közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott (DK típusú) modelleknél
	Fűtés nélküli (A típusú), vízfűtéses (H típusú) vagy közvetlen tágulású rendszerhez csatlakoztatott (DK típusú) modelleknél

	• Ellenőrizze, hogy a berendezés 
	• Ellenőrizze, hogy a berendezés 
	• Ellenőrizze, hogy a berendezés 
	bal szélétől

	n A dugaszolóaljzatnak a telepítés után is hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést javítás és karbantartás céljából áramtalanítani lehessen.
	n A dugaszolóaljzatnak a telepítés után is hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést javítás és karbantartás céljából áramtalanítani lehessen.

	w Még ne dugja be a dugaszt a dugaszolóaljzatba.
	w Még ne dugja be a dugaszt a dugaszolóaljzatba.




	Elektromos fűtéssel rendelkező (E, H3E, DKE típusú) modelleknél
	Elektromos fűtéssel rendelkező (E, H3E, DKE típusú) modelleknél
	Elektromos fűtéssel rendelkező (E, H3E, DKE típusú) modelleknél

	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.

	• A berendezés és a tápellátás közé leválasztó kapcsolót (nem tartozék) kell beszerelni. A kapcsoló: 
	• A berendezés és a tápellátás közé leválasztó kapcsolót (nem tartozék) kell beszerelni. A kapcsoló: 
	• 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
	- az érintkezők legalább 3 mm távolságra

	- az egység közelében legyen elhelyezve.
	- az egység közelében legyen elhelyezve.









	2.6.2 A berendezés csatlakoztatása
	2.6.2 A berendezés csatlakoztatása
	2.6.2 A berendezés csatlakoztatása
	Csak elektromos fűtésű (E
	Csak elektromos fűtésű (E
	Csak elektromos fűtésű (E
	, H3E és DKE


	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.

	1. Szerelje be a leválasztó kapcsolót, és csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz.
	1. Szerelje be a leválasztó kapcsolót, és csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz.
	1. Szerelje be a leválasztó kapcsolót, és csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Vegye le a karbantartási panelt 
	2. Vegye le a karbantartási panelt 
	1

	- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán található csavarokat.
	- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán található csavarokat.
	- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán található csavarokat.

	- Húzza egy kissé előre a panelt, majd vegye ki.
	- Húzza egy kissé előre a panelt, majd vegye ki.


	c Előrehúzás után a panel teljesen meglazul – ügyeljen arra, hogy ne essen le.
	c Előrehúzás után a panel teljesen meglazul – ügyeljen arra, hogy ne essen le.
	<GRAPHIC>


	3. Rögzítse a kábeltömszelencét a berendezéshez. 
	3. Rögzítse a kábeltömszelencét a berendezéshez. 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	(E típusú)

	2


	- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező 
	(H3E és DKE típusú)

	3





	4. Vezesse keresztül a hálózati tápkábelt a kábeltömszelencén.
	4. Vezesse keresztül a hálózati tápkábelt a kábeltömszelencén.
	<GRAPHIC>


	5. Csatlakoztassa a kábelt a berendezésben található tápellátási csatlakozóhoz a bekötési rajz szerint. 
	5. Csatlakoztassa a kábelt a berendezésben található tápellátási csatlakozóhoz a bekötési rajz szerint. 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Csak elektromos fűtéssel rendelkező 
	(E típusú)

	4


	- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező 
	- Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező 
	(H3E és DKE típusú)

	5





	6. Helyezze vissza a karbantartási panelt, és csavarozza oda erősen. 
	6. Helyezze vissza a karbantartási panelt, és csavarozza oda erősen. 
	6. Helyezze vissza a karbantartási panelt, és csavarozza oda erősen.
	w A karbantartási panel visszahelyezésekor mindig recézett fejű peremes csavarokat használjon; ezek szükségesek a föld csatlakozáshoz.
	w A karbantartási panel visszahelyezésekor mindig recézett fejű peremes csavarokat használjon; ezek szükségesek a föld csatlakozáshoz.



	7. Csatlakoztassa a tápkábelt a leválasztó kapcsolóhoz.
	7. Csatlakoztassa a tápkábelt a leválasztó kapcsolóhoz.
	c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.
	c Még ne kapcsolja be a hálózati tápellátást.








	2.7 A 
	2.7 A 
	2.7 A 
	b-touch


	2.7.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.7.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.7.1 A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások
	Elhelyezés
	Elhelyezés
	Elhelyezés
	a vezérlőegység telepítése:b-touch
	telepítés:b-touch
	<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.

	• Alapértelmezés szerint a beltéri hőmérsékletet a kilépő rács mellett lévő infravörös érzékelő mérő.
	• Alapértelmezés szerint a beltéri hőmérsékletet a kilépő rács mellett lévő infravörös érzékelő mérő.
	A kezelőpanel egy hőmérséklet-érzékelőt és egy lehetséges kiegészítő hőmérséklet-érzékelő számára készült csatlakozást tartalmaz. Helyezze a kezelőpanelt egy logikus helyre, ha az érzékelők egyikét beltérihőmérséklet- ...



	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
	Ehhez a berendezéseket sodrott érpárral össze kell kötni egymással.


	• A vezérlőkábelek teljes hossza nem lehet több, mint 
	• A vezérlőkábelek teljes hossza nem lehet több, mint 
	100 m
	(330 ft)



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



	Kezelőpanel nélküli működés
	Kezelőpanel nélküli működés
	A berendezés kezelőpanel nélkül is üzemeltethető. Ebben az esetben csak a telepítés befejezése után távolítsa el a kezelőpanelt.
	c Állítsa be a rendszert a kezelőpanel nélküli működésre. Ehhez egy pendrive és egy számítógép- paraméter segítségével állítsa be a beállítási fájl „BTOU” értékét „0”-ra. Lásd: 
	c Állítsa be a rendszert a kezelőpanel nélküli működésre. Ehhez egy pendrive és egy számítógép- paraméter segítségével állítsa be a beállítási fájl „BTOU” értékét „0”-ra. Lásd: 
	6.14
	A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása


	c Ügyeljen rá, hogy a kezelőpanel hőmérséklet- érzékelőjét 
	c Ügyeljen rá, hogy a kezelőpanel hőmérséklet- érzékelőjét 
	ne
	71. Indoor sensor (
	71. Indoor sensor

	71. Beltéri hőmérséklet-érzékelő
	)


	n Kezelőpanel nélkül a 
	n Kezelőpanel nélkül a 
	8. Night temperature (
	8. Night temperature

	8. Éjszakai hőmérséklet
	)
	nem






	2.7.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása
	2.7.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása
	2.7.2 A kezelőpanel felszerelése és csatlakoztatása
	1. Fektesse le a vezérlőkábelt.
	1. Fektesse le a vezérlőkábelt.
	1. Fektesse le a vezérlőkábelt.

	2. Csavarozza a fali tartóelemet a bekötődobozhoz vagy a falhoz.
	2. 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.






	2.7.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
	2.7.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
	2.7.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez
	2.7.3 A kezelőpanel csatlakoztatása a berendezéshez

	kezelőpanel:csatlakozás
	kezelőpanel:csatlakozás
	kezelőpanel:csatlakozás
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a berendezés felső részén található X530 sorkapocshoz.
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a berendezés felső részén található X530 sorkapocshoz.
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt a berendezés felső részén található X530 sorkapocshoz.





	Több berendezés csatlakoztatása egyetlen kezelőpanelhez sodrott érpárral
	Több berendezés csatlakoztatása egyetlen kezelőpanelhez sodrott érpárral
	Több berendezés csatlakoztatása egyetlen kezelőpanelhez sodrott érpárral
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az első berendezés 
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az első berendezés 
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az első berendezés 
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az első berendezés 
	1. Csatlakoztassa a vezérlőkábelt az első berendezés 
	X535
	n Húzza ki a vakdugaszt.
	n Húzza ki a vakdugaszt.



	2. Csatlakoztassa a berendezéseket: csatlakoztassa az összekötő kábelt a következő berendezés 
	2. Csatlakoztassa a berendezéseket: csatlakoztassa az összekötő kábelt a következő berendezés 
	X530


	3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést minden bekötendő berendezésnél. 
	3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést minden bekötendő berendezésnél. 
	c Az utolsó berendezésből ne húzza ki a vakdugaszt, mert az hibákat eredményezhet.
	c Az utolsó berendezésből ne húzza ki a vakdugaszt, mert az hibákat eredményezhet.










	2.8 A külső kezelőszervek telepítése
	2.8 A külső kezelőszervek telepítése
	2.8 A külső kezelőszervek telepítése

	2.8.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.8.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges megfontolások
	2.8.1 A külső vezérlőelemekkel kapcsolatos különleges megfontolások
	Bemenet a kezelőpanelen, X426
	Bemenet a kezelőpanelen, X426
	Bemenet a kezelőpanelen, X426
	telepítés:külsőkezelőszervek
	A kezelőpanelnek egy csatlakozója van a bemeneti jelhez. Ez használható külső be-/kikapcsolási jelhez, vagy egy kiegészítő hőmérséklet-érzékelőhöz.

	A berendezés bemenetei: i1, i2, i3
	A berendezés bemenetei: i1, i2, i3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az X520 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van a bemeneti jelhez. 
	Ajtókapcsolót lehet hozzá csatlakoztatni. További lehetőségek: időzítőkapcsoló 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
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az X510 sorkapcson a berendezésnek három csatlakozója van a kimeneti jelhez. Ezeket fel lehet használni pl. a központi fűtési 
	vagy hűtési rendszer

	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.




	2.8.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
	2.8.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
	2.8.2 A kültérihőmérséklet-érzékelő telepítése 
	(tartozék)

	kültérihőmérséklet-érzékelőA 
	kültérihőmérséklet-érzékelőA 
	kültérihőmérséklet-érzékelő
	CHIPS

	A berendezésen lévő infravörös érzékelő kültérihőmérséklet- érzékelőként működik. Bizonyos esetekben tanácsos más módon megmérni a külső hőmérsékletet. Lásd: 1.3.4 
	i-sense feltételek

	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. A berendezésen lévő infravörös érzékelő
	1. A berendezésen lévő infravörös érzékelő
	1. A berendezésen lévő infravörös érzékelő

	2. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő
	2. Vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelő

	3. Egy havi átlaghőmérsékleteket tartalmazó táblázat
	3. Egy havi átlaghőmérsékleteket tartalmazó táblázat


	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.
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	3. Csatlakoztassa az érzékelőt 
	3. Csatlakoztassa az érzékelőt 
	a berendezés felső részén található X540 csatlakozóhoz


	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

	)



	n A 
	n A 
	74. IR sensor (
	74. IR sensor

	74. Infravörös érzékelő
	)









	2.8.3 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 
	2.8.3 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 
	2.8.3 Az ajtókapcsoló csatlakoztatása 
	(opcionális)

	A berendezésen lévő infravörös érzékelő ajtókapcsolóként működik. Bizonyos esetekben tanácsos vezetékes ajtókapcsolót csatlakoztatni. Lásd: 1.3.4 
	A berendezésen lévő infravörös érzékelő ajtókapcsolóként működik. Bizonyos esetekben tanácsos vezetékes ajtókapcsolót csatlakoztatni. Lásd: 1.3.4 
	i-sense feltételek

	1. Szerelje fel az 
	1. Szerelje fel az 
	1. Szerelje fel az 
	ajtókapcsoló


	2. Csatlakoztassa az ajtókapcsolót 
	a berendezés i3 (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

	)








	2.8.4 A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	2.8.4 A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	2.8.4 A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez

	Kommunikációs paraméterek
	Kommunikációs paraméterek
	Kommunikációs paraméterek
	Modbus
	Modbus
	Modbus
	Modbus
	kommunikációs paraméterek

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	kommunikációs paraméter
	érték


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Bitsebesség
	bitsebesség

	9600 

	<TABLE ROW>
	Paritás
	paritás

	nincs

	<TABLE ROW>
	Stopbitek
	stopbitek

	1








	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

	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 Modbus rendszerhez
	A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	A berendezés csatlakoztatása Modbus rendszerhez
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

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

	2. Csatlakoztassa a kábelt a berendezéshez a bekötési rajznak megfelelően.
	2. Csatlakoztassa a kábelt a berendezéshez a bekötési rajznak megfelelően.
	- Csatlakoztassa a kábelt a berendezés felső részén található X74 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kábelt a berendezés felső részén található X74 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kábelt a berendezés felső részén található X74 csatlakozóhoz.
	- Csatlakoztassa a kábelt a berendezés felső részén található X74 csatlakozóhoz.





	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 Modbus csatlakoztatására és használatára vonatkozórészletes útmutató a következő webhelyen érhető el: 
	n A Modbus csatlakoztatására és használatára vonatkozó
	www.biddle.info.






	2.9 A berendezés felületi kialakítása
	2.9 A berendezés felületi kialakítása
	2.9 A berendezés felületi kialakítása

	2.9.1 A szabadon függő modellek felületi kialakítása
	2.9.1 A szabadon függő modellek felületi kialakítása
	2.9.1 A szabadon függő modellek felületi kialakítása
	A légbeömlő rács felhelyezése
	A légbeömlő rács felhelyezése
	A légbeömlő rács felhelyezése
	befejezőmunkálatok
	befejezőmunkálatok
	légbeömlőrács
	<GRAPHIC>
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	Az oldalsapkák felhelyezése
	Az oldalsapkák felhelyezése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	oldalsapkák
	oldalsapkák
	Pattintsa

	Ha két vagy több berendezést kapcsol egymáshoz, a zárósapkákat a legszélső berendezések külső végére helyezze fel.

	A menetes rúd tokja (tartozék)
	A menetes rúd tokja (tartozék)
	menetes rúd tokjaRögzítse a menetes rúd tokját a mellékelt utasítások szerint.
	menetes rúd tokja





	2.9.2 A süllyesztett modellek felületi kialakítása
	2.9.2 A süllyesztett modellek felületi kialakítása
	2.9.2 A süllyesztett modellek felületi kialakítása
	Általános tudnivalók
	Általános tudnivalók
	Általános tudnivalók
	n Gondoskodjon arról, hogy a berendezés hozzáférhető legyen karbantartási vagy javítási célokra, például egy ellenőrző nyíláson keresztül.
	n Gondoskodjon arról, hogy a berendezés hozzáférhető legyen karbantartási vagy javítási célokra, például egy ellenőrző nyíláson keresztül.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A kilépő csatorna beállítása
	Ha két vagy több berendezést kapcsol össze közvetlenül, 
	kilépőcsatorna

	1. Távolítsa el a végelemet a záróperemmel 
	1. Távolítsa el a végelemet a záróperemmel 
	1. Távolítsa el a végelemet a záróperemmel 
	1
	együtt

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Szerelje fel a végelemet a záróperem 
	2. Szerelje fel a végelemet a záróperem 
	2
	nélkül




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A kilépő csatorna felszerelése
	1. Készítsen egy lyukat a mennyezetbe a kivezetés számára (a kilépési szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).
	1. Készítsen egy lyukat a mennyezetbe a kivezetés számára (a kilépési szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).
	1. Készítsen egy lyukat a mennyezetbe a kivezetés számára (a kilépési szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).

	2. Lemezcsavarokkal rögzítse a két L-szelvényt 
	2. Lemezcsavarokkal rögzítse a két L-szelvényt 
	3


	3. Csúsztassa a kilépő csatornát 
	3. Csúsztassa a kilépő csatornát 
	4


	4. Lemezcsavarokkal rögzítse a kilépő csatornát az L- szelvényekhez 
	4. Lemezcsavarokkal rögzítse a kilépő csatornát az L- szelvényekhez 
	3


	5. Csatlakoztassa a kilépő csatorna infravörös érzékelőjét az erre a célra szolgáló csatlakozódugóhoz. Ehhez nyissa fel a karbantartási panelt.
	5. Csatlakoztassa a kilépő csatorna infravörös érzékelőjét az erre a célra szolgáló csatlakozódugóhoz. Ehhez nyissa fel a karbantartási panelt.


	A kimeneti szelvény méretei
	A kimeneti szelvény méretei
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Jelölt méret
	Jelölt méret

	Típus
	Típus

	Méretek
	Méretek



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>

	<TABLE ROW>
	a
	a

	S-R
	S-R

	102 mm
	102 mm


	<TABLE ROW>
	M-R
	M-R

	102 mm
	102 mm


	<TABLE ROW>
	L-R
	L-R

	133,5 mm
	133,5 mm


	<TABLE ROW>
	XL-R
	XL-R

	133,5 mm
	133,5 mm


	<TABLE ROW>
	b
	b

	100-R
	100-R

	1008 mm
	1008 mm


	<TABLE ROW>
	150-R
	150-R

	1508 mm
	1508 mm


	<TABLE ROW>
	200-R
	200-R

	2008 mm
	2008 mm


	<TABLE ROW>
	250-R
	250-R

	2508 mm




	A bemeneti szelvény rácselosztójának beszerelése
	rácselosztó
	1. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a bemeneti szelvény számára (a bemeneti szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).
	1. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a bemeneti szelvény számára (a bemeneti szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).
	1. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a bemeneti szelvény számára (a bemeneti szelvény lyukméreteit lásd a táblázatban).

	2. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	2. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	1


	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	2




	3. Szerelje be a rácselosztót a légbeömlő rács keretébe.
	3. Szerelje be a rácselosztót a légbeömlő rács keretébe.
	<GRAPHIC>
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	4. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.
	4. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.
	n Előfordulhat, hogy a rácselosztót már a légbeömlő rácsba szerelve szállítják.
	n Előfordulhat, hogy a rácselosztót már a légbeömlő rácsba szerelve szállítják.


	5. Rögzítse a peremcsíkokat a kerethez.
	5. Rögzítse a peremcsíkokat a kerethez.

	6. Függessze fel a bemeneti szelvényt. 
	6. Függessze fel a bemeneti szelvényt. 
	Ehhez használja a mellékelt szemes csavarokat vagy a négy M6 menetes rudat.



	A bemeneti szelvény méretei
	A bemeneti szelvény méretei
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Jelölt méret
	Jelölt méret

	Típus
	Típus

	Méretek
	Méretek



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
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	<TABLE ROW>
	a
	a

	S-R
	S-R

	268 mm
	268 mm


	<TABLE ROW>
	M-R
	M-R

	268 mm
	268 mm


	<TABLE ROW>
	L-R
	L-R

	368 mm
	368 mm


	<TABLE ROW>
	XL-R
	XL-R

	368 mm
	368 mm


	<TABLE ROW>
	b
	b

	100-R
	100-R

	1008 mm
	1008 mm


	<TABLE ROW>
	150-R
	150-R

	1508 mm
	1508 mm


	<TABLE ROW>
	200-R
	200-R

	2008 mm
	2008 mm


	<TABLE ROW>
	250-R
	250-R

	2508 mm




	A berendezés és a rács elosztójának összekötése
	a berendezés elosztója
	1. Csatlakoztassa a berendezés elosztóját a rácselosztóhoz hajlékony csövekkel. Rögzítse a csöveket csőszorítókkal.
	1. Csatlakoztassa a berendezés elosztóját a rácselosztóhoz hajlékony csövekkel. Rögzítse a csöveket csőszorítókkal.
	1. Csatlakoztassa a berendezés elosztóját a rácselosztóhoz hajlékony csövekkel. Rögzítse a csöveket csőszorítókkal.


	Az elosztócső átmérője
	Az elosztócső átmérője
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Típus
	Típus

	Csőátmérő
	Csőátmérő



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	S-R
	S-R

	160 mm
	160 mm


	<TABLE ROW>
	M-R
	M-R

	160 mm
	160 mm


	<TABLE ROW>
	L-R
	L-R

	250 mm
	250 mm


	<TABLE ROW>
	XL-R
	XL-R

	250 mm
	250 mm









	2.9.3 A kazettás modellek felületi kialakítása
	2.9.3 A kazettás modellek felületi kialakítása
	2.9.3 A kazettás modellek felületi kialakítása
	n A 200 és 250 kilépési szélességű modellek esetében a bemeneti szelvény alkotóelemei két részből állnak.
	n A 200 és 250 kilépési szélességű modellek esetében a bemeneti szelvény alkotóelemei két részből állnak.
	n A 200 és 250 kilépési szélességű modellek esetében a bemeneti szelvény alkotóelemei két részből állnak.

	<GRAPHIC>
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	A bemeneti ház beszerelése
	bemeneti ház
	1. Szerelje fel a bemeneti házat a berendezésre:
	1. Szerelje fel a bemeneti házat a berendezésre:
	1. Szerelje fel a bemeneti házat a berendezésre:
	- Akassza a bemeneti házat a berendezés felső részére.
	- Akassza a bemeneti házat a berendezés felső részére.
	- Akassza a bemeneti házat a berendezés felső részére.

	- Csavarozza a bemeneti ház peremét 
	- Csavarozza a bemeneti ház peremét 
	1




	2. Rögzítse a bemeneti ház függesztési pontjait 
	2. Rögzítse a bemeneti ház függesztési pontjait 
	2
	Ehhez használja a mellékelt szemes csavarokat vagy a négy M6 menetes rudat.

	w Ha a bemeneti házat nem rögzíti a mennyezethez, a berendezés megbillenhet, és kieshet a függesztő sínekből.
	w Ha a bemeneti házat nem rögzíti a mennyezethez, a berendezés megbillenhet, és kieshet a függesztő sínekből.



	A légbeömlő rács beszerelése
	légbeömlőrács
	1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	1


	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	2




	2. Csavarozza a keretet 
	2. Csavarozza a keretet 
	3


	3. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.
	3. Helyezze vissza a rácsot a keretébe.


	Felületi kialakítás
	1. Rögzítse a csíkokat 
	1. Rögzítse a csíkokat 
	1. Rögzítse a csíkokat 
	4
	perem lezárásához


	2. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a táblázat szerinti méretekkel.
	2. Készítsen egy lyukat az álmennyezetbe a táblázat szerinti méretekkel.


	A berendezés lyukának méretei
	A berendezés lyukának méretei
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Jelölt méret
	Jelölt méret

	Típus
	Típus

	Méretek
	Méretek



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
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	<TABLE ROW>
	a
	a

	S-C
	S-C

	829 mm
	829 mm


	<TABLE ROW>
	M-C
	M-C

	829 mm
	829 mm


	<TABLE ROW>
	L-C
	L-C

	1113 mm
	1113 mm


	<TABLE ROW>
	XL-C
	1113 mm
	1113 mm


	<TABLE ROW>
	b
	b

	100-C
	100-C

	1008 mm
	1008 mm


	<TABLE ROW>
	150-C
	150-C

	1508 mm
	1508 mm


	<TABLE ROW>
	200-C
	200-C

	2008 mm
	2008 mm


	<TABLE ROW>
	250-C
	250-C

	2508 mm









	2.10 Az infravörös érzékelő beállítása
	2.10 Az infravörös érzékelő beállítása
	2.10 Az infravörös érzékelő beállítása
	Infravörös érzékelő:beállítása
	Infravörös érzékelő:beállítása
	Infravörös érzékelő:beállítása
	Infravörös érzékelő:beállítása
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	• Tolóajtó: Egyenesen lefelé.
	• Tolóajtó: Egyenesen lefelé.
	• Tolóajtó: Egyenesen lefelé.

	• Egyszárnyú ajtó: Egyenesen lefelé.
	• Egyszárnyú ajtó: Egyenesen lefelé.

	• Kétszárnyú ajtó: A legtöbbet használt ajtó irányába. 
	• Kétszárnyú ajtó: A legtöbbet használt ajtó irányába. 
	c Kétszárnyú ajtó esetén ne irányítsa az infravörös érzékelőt egyenesen lefelé. Ha így tesz, a külső hőmérséklet mérése nem lesz megfelelő.
	c Kétszárnyú ajtó esetén ne irányítsa az infravörös érzékelőt egyenesen lefelé. Ha így tesz, a külső hőmérséklet mérése nem lesz megfelelő.









	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:







	Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél:

	1. Ellenőrizze a berendezés(ek) és a Daikin alkotóelemek közötti vezérlőkábeleket.
	1. Ellenőrizze a berendezés(ek) és a Daikin alkotóelemek közötti vezérlőkábeleket.
	1. Ellenőrizze a berendezés(ek) és a Daikin alkotóelemek közötti vezérlőkábeleket.

	2. Kapcsolja be a Daikin beltéri egységeket és a kültéri egységet.
	2. Kapcsolja be a Daikin beltéri egységeket és a kültéri egységet.

	3. Tesztelje a Daikin rendszert a kültéri egység telepítési kézikönyvében leírtak szerint.
	3. Tesztelje a Daikin rendszert a kültéri egység telepítési kézikönyvében leírtak szerint.



	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	1. Kapcsolja be a tápellátást
	1. Kapcsolja be a tápellátást
	1. Kapcsolja be a tápellátást
	és/vagy dugja be a csatlakozódugót az összes csatlakoztatott berendezés dugaszolóaljzatába


	2. Helyezze vissza a kezelőpanelt a fali tartóelemre.
	2. 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
	6.14
	A b-touch kezelőpanel beállításainak 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: 
	2.7.1
	A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások





	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	Az összes modellnél:
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását.
	1. Ellenőrizze a ventilátorok forgását.


	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.



	Daikin rendszer SRV modelljéhez csatlakoztatott modelleknél:
	Daikin rendszer SRV modelljéhez csatlakoztatott modelleknél:
	Daikin rendszer SRV modelljéhez csatlakoztatott modelleknél:

	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 Daikin rendszer legyen bekapcsolva.
	2. Ügyeljen arra, hogy a Daikin rendszer legyen bekapcsolva.

	3. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen engedélyezve van-e a fűtés.
	3. 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.
	4. Ellenőrizze a kezével, hogy a kibocsátott levegő felmelegszik-e. Ez némi időt vehet igénybe, és attól függ, hogy szükség van-e fűtésre.



	Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél (SRQ modell):
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél (SRQ modell):
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott modelleknél (SRQ modell):

	Üzemeltesse a berendezést a Daikin kezelőpanelről, és ellenőrizze annak működését:
	1. Kapcsolja be a rendszert. A berendezésnek el kell kezdenie a levegő kibocsátását.
	1. Kapcsolja be a rendszert. A berendezésnek el kell kezdenie a levegő kibocsátását.
	1. Kapcsolja be a rendszert. A berendezésnek el kell kezdenie a levegő kibocsátását.

	2. Állítsa az üzemmódot fűtésre, és állítsa a hőmérsékletet maximumra. Egy idő után a berendezésnek meleg levegőt kell kibocsátania.
	2. Állítsa az üzemmódot fűtésre, és állítsa a hőmérsékletet maximumra. Egy idő után a berendezésnek meleg levegőt kell kibocsátania.

	3. Állítsa az üzemmódot „csak ventilátorra”. Egy idő után a berendezésnek fűtetlen levegőt kell kibocsátania.
	3. Állítsa az üzemmódot „csak ventilátorra”. Egy idő után a berendezésnek fűtetlen levegőt kell kibocsátania.

	4. Kapcsolja ki a rendszert. Egy idő után a berendezésnek magától ki kell kapcsolnia.
	4. Kapcsolja ki a rendszert. Egy idő után a berendezésnek magától ki kell kapcsolnia.



	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
	3 Üzemeltetés
	3 Üzemeltetés

	3.1 Bevezető
	3.1 Bevezető
	3.1 Bevezető
	3.1 Bevezető

	üzemeltetésEz a fejezet a berendezés beállításához szükséges 
	üzemeltetésEz a fejezet a berendezés beállításához szükséges 
	üzemeltetésEz a fejezet a berendezés beállításához szükséges 
	üzemeltetés
	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: 
	2.7.1
	A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások

	A változtatások könnyebb végrehajtása érdekében célszerű a kezelőpanelt a helyén hagyni.



	2.7.1 „A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások” a 35 oldalon
	2.7.1 „A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások” a 35 oldalon
	2.7.1 „A kezelőpanellel kapcsolatos különleges megfontolások” a 35 oldalon



	3.1.1 Kezelőpanel
	3.1.1 Kezelőpanel
	3.1.1 Kezelőpanel
	3.1.1 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.






	3.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	3.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	3.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés
	3.1.2 Egyetlen kezelőpanelről működtetett több berendezés

	Ha a 
	Ha a 
	Ha a 
	b-touch





	3.1.3 Beállítások
	3.1.3 Beállítások
	3.1.3 Beállítások
	3.1.3 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>






	3.2 A kezdőképernyő
	3.2 A kezdőképernyő
	3.2 A kezdőképernyő
	3.2 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
	)






	3.2.1 Súgó funkció
	3.2.1 Súgó funkció
	3.2.1 Súgó funkció
	3.2.1 Súgó funkció

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

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




	3.2.2 A berendezés be- és kikapcsolása
	3.2.2 A berendezés be- és kikapcsolása
	3.2.2 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
	)




	• 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
	)






	3.2.3 A CHIPS vezérlő
	3.2.3 A CHIPS vezérlő
	3.2.3 A CHIPS vezérlő
	3.2.3 A CHIPS vezérlő

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Alapértelmezés szerint a berendezés teljesen 
	automatikusan aktiválódó vezérléssel
	Corrective Heat and Impulse Prediction System





	3.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés
	3.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés
	3.2.4 Automatikus vagy kézi vezérlés
	3.2.4 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 lehető legkisebb energiafogyasztás mellett elérhető lehető legnagyobb kényelem érdekében a Biddle a teljesen automatikus CHIPS vezérlés használatát javasolja.
	A lehető legkisebb energiafogyasztás mellett elérhető lehető legnagyobb kényelem érdekében a Biddle a teljesen automatikus CHIPS vezérlés használatát javasolja.
	A lehető legkisebb energiafogyasztás mellett elérhető lehető legnagyobb kényelem érdekében a Biddle a teljesen automatikus CHIPS vezérlés használatát javasolja.





	3.2.5 A fokozat szabályozása
	3.2.5 A fokozat szabályozása
	3.2.5 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. 





	3.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete
	3.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete
	3.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete
	3.2.6 Helyiség kívánt hőmérséklete

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A hőmérsékletet beállíthatja kényelmes szintre. Ez a légfüggönynél érvényes hőmérséklet. 
	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezések esetében 
	(SRV és SRQ)


	A 
	b-touch
	menu
	menu
	menu
	Settings
	5. Room temperature


	menü
	menü
	Beállítások
	5. Helyiség hőmérséklete

	)





	3.2.7 Hiba
	3.2.7 Hiba
	3.2.7 Hiba
	3.2.7 Hiba

	hiba
	hiba
	hiba
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	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

	)



	4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon
	4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon
	4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon




	3.2.8 Piktogramok
	3.2.8 Piktogramok
	3.2.8 Piktogramok
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	‘i’





	3.3 Főmenü
	3.3 Főmenü
	3.3 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.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	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
	)





	Filter - 
	Filter - 
	Filter - 
	Filter

	Szűrő

	A szennyezett szűrők csökkentik a berendezés hatékonyságát. Ezért szükséges a szűrőket rendszeres időközönként tisztítani vagy cserélni. A szűrők szennyezettségét vagy az opcionális szűrőérzékelővel lehet megmérni, vagy a...
	Az opcionális szűrőérzékelővel a berendezés a szűrő szennyezettségét 24 óránként méri; ehhez a ventilátorokat a legnagyobb sebesség mellett 40 másodpercen keresztül működteti. 
	Ebben a menüben be lehet állítani az ellenőrzés végrehajtásának időpontját.

	w  w Alapértelmezés szerint az ellenőrzés végrehajtásának időpontja 00:00 óra (éjfél). Legyen tisztában azzal, hogy a berendezés által keltett légáramlat egyes tárgyakat mozgásba hozhat. Ez éjszaka aktiválhatja a riasztási rendszert
	w 

	A tisztítási időközt módosítani is lehet a szűrők tényleges szennyezettségéhez igazítva.
	A szűrő élettartamát a berendezés használata alapján lehet kiszámítani, ha nem szereltek be szűrőérzékelőt. Ezt a szűrő élettartama maximális értékének beállításával lehet megváltoztatni.
	A szűrők szennyezettsége esetén, vagy a maximális élettartam elérésekor egy üzenet jelenik meg a kezdőképernyőn. Vagy egy jel hozható létre az egyik kimeneten.
	A szűrő például porszívóval tisztítható. Több tisztítás után azonban a szűrőt ki kell cserélni. Csereszűrők a Biddle-től kaphatók.

	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...
	@





	3.4 Preferenciák
	3.4 Preferenciák
	3.4 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
	, a szűrő élettartamához

	c A dátumra olyan helyzetekben is szükség van, ahol az infravörös érzékelő nem alkalmas a külső hőmérséklet mérésére, és nincsen csatlakoztatva kültéri hőmérséklet-érzékelő. Ebben az esetben a CHIPS vezérlő a külső hőmérs
	c A dátumra olyan helyzetekben is szükség van, ahol az infravörös érzékelő nem alkalmas a külső hőmérséklet mérésére, és nincsen csatlakoztatva kültéri hőmérséklet-érzékelő. Ebben az esetben a CHIPS vezérlő a külső hőmérs
	c A dátumra olyan helyzetekben is szükség van, ahol az infravörös érzékelő nem alkalmas a külső hőmérséklet mérésére, és nincsen csatlakoztatva kültéri hőmérséklet-érzékelő.


	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.




	3.5 Settings - 
	3.5 Settings - 
	3.5 Settings - 
	3.5 Settings - 
	3.5 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.

	n Ez a funkció csak akkor működik, ha 
	n Ez a funkció csak akkor működik, ha 
	b-touch


	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.




	3.6 Configuration - 
	3.6 Configuration - 
	3.6 Configuration - 
	3.6 Configuration - 
	3.6 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.
	n A leválasztás csak akkor lép működésbe, ha a kezelőpanelt újra kell aktiválni. Ez azt jelenti, hogy várni kell egy darabig, amíg a képernyő elsötétül.
	n A leválasztás csak akkor lép működésbe, ha a kezelőpanelt újra kell aktiválni. Ez azt jelenti, hogy várni kell egy darabig, amíg a képernyő elsötétül.


	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 közvetlen legyen vagy fokozatos.
	Direct change (
	Direct change (
	Direct change

	Közvetlen változtatás
	)

	Gradual change (
	Gradual change (
	Gradual change

	Fokozatos változtatás
	)


	Fan speed - 
	Fan speed - 
	Fan speed - 
	Fan speed

	Ventilátor fordulatszám

	Állítsa be a ventilátor a bemeneti érintkező zárásakor érvényes fordulatszámát. Használja ezt az ajtókapcsolóval együtt a ventilátor fordulatszámának csökkentésére, amikor az ajtót becsukják. Ennek csak akkor van hatása, ha a 
	60. Function of inputs (
	60. Function of inputs

	60. A bemenetek funkciói
	)
	Direct change (
	Direct change

	Közvetlen változtatás
	)
	Gradual change (
	Gradual change

	Fokozatos változtatás
	)

	Ha az érték nullára van állítva (ventilátorok kikapcsolva), előfordulhat, hogy a ventilátorok működésbe lépnek zárt ajtók mellett is. Ennek célja a helyiség hőmérsékletének szinten tartása. Ha ezt nem szeretné, tegye az alábbiakat
	• csökkentse a helyiség beállított hőmérsékletetét, vagy
	• csökkentse a helyiség beállított hőmérsékletetét, vagy
	• csökkentse a helyiség beállított hőmérsékletetét, vagy

	• módosítsa ezt a funkciót nullától eltérő értékre.
	• módosítsa ezt a funkciót nullától eltérő értékre.



	Room temperature controle - 
	Room temperature controle - 
	Room temperature controle - 
	Room temperature controle

	Helyiség hőmérsékletének szabályozása

	A berendezés csukott ajtónál a helyiség hőmérsékletének szabályozására is alkalmas. A helyiségben a megfelelő hőmérséklet eléréséhez a ventilátor fordulatszáma százalékosan állítható. Amint a helyiség hőmérséklete elért...

	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, amit a helyiség hőmérsékletének szabályozására kell használni. Ennek csak akkor van hatása, ha be lett kapcsolva a helyiség hőmérsékletének szabályozása.

	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: 
	• Reagálás a következő funkció beállítása szerint: 
	• Reagálás a következő funkció beállítása szerint: 
	• Reagálás a következő funkció beállítása szerint: 
	25. Auto: Door response (
	25. Auto: Door response

	25. Automatikus: Ajtóreakció
	)


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


	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.


	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.
	n Ha infravörös érzékelőt használnak a külső hőmérséklet méréséhez: Azt az értéket kell használni, amelyik legalább 3 °C-kal eltér a beállított beltéri hőmérséklettől.
	n Ha infravörös érzékelőt használnak a külső hőmérséklet méréséhez: Azt az értéket kell használni, amelyik legalább 3 °C-kal eltér a beállított beltéri hőmérséklettől.
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	Fűtés: bekapcsolva
	Ventilátorok: bekapcsolva
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	41. Heating off temperature
	41. Heating off temperature
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	(
	(
	41. Fűtés-kikapcsolási hőmérséklet
	)


	Fűtés: kikapcsolva 
	Fűtés: 
	kikapcsolva

	Ventilátorok: bekapcsolva


	<TABLE ROW>
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	42. Fan off temperature 
	42. Fan off temperature
	42. Fan off temperature
	42. Fan off temperature


	(
	(
	42. Ventilátorok kikapcsolási hőmérséklete
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	Fűtés: kikapcsolva 
	Fűtés: kikapcsolva
	Ventilátorok: 
	kikapcsolva
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	Kinn melegebb lett, mint benn.
	Környezeti, klímaszétválasztás 
	43. Ambient operation temperature 
	43. Ambient operation temperature
	43. Ambient operation temperature
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	43. Fűtetlen használati hőmérséklet
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	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 kültérihőmérséklet-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
	automatikusan aktiválódó vezérlés
	(infravörös érzékelő vagy vezetékes érzékelő)



	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

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Az 
	automatikusan aktiválódó vezérlés

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


	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. , termosztát vagy épületfelügyeleti rendszertől érkező jel szabályozza.
	Az 1. és 2. bemenetek értékei
	Az 1. és 2. bemenetek értékei
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<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>
	12
	Elektromos hibrid fűtés kikapcsolása 
	Elektromos hibrid fűtés kikapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Electrical heating hybrid off

	A kiegészítő elektromos fűtés az érintkező záródásakor kikapcsol.

	<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

	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>
	62
	Elektromos hibrid fűtés kikapcsolása 
	Elektromos hibrid fűtés kikapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Electrical heating hybrid off

	A kiegészítő elektromos fűtés az érintkező nyitásakor kikapcsol.

	<TABLE ROW>
	71
	Minden berendezés kikapcsolása 
	Minden berendezés kikapcsolása
	Nincsen lefordítva:
	Switch all units off

	Az érintkező záródásakor minden berendezés kikapcsol.




	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 záródásakor minden berendezés kikapcsol.





	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”). 

	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).
	Kiegészítő elektromos fűtésű (H3E és DKE típusú) L/XL berendezések esetén, a 2. kimenet nem állítható szabadon.
	A 3. kimenet alapértelmezés szerint hibaüzenetekhez használható.
	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>
	0
	Nincs funkciója 
	Nincs funkciója

	Az érintkező mindig nyitva van.

	<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

	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>
	42
	Kiegészítő elektromos fűtés bekapcsolása
	A kiegészítő elektromos fűtés be van kapcsolva. (csak a 2. kimenetnél, csak a kiegészítő elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) L/XL típusoknál)
	, csak a kiegészítő elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) L/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>
	58
	Berendezés kikapcsolása 
	Berendezés kikapcsolása

	Az érintkező bezárul, ha a berendezés kikapcsolt.

	<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.





	65. Control panel input - 
	65. Control panel input - 
	65. Control panel input - 
	65. Control panel input

	65. Kezelőpanel bemenete

	A kezelőpanelnek egy csatlakozója van a bemeneti jelhez. Ez használható külső be-/kikapcsolási jelhez, vagy egy kiegészítő hőmérséklet-érzékelőhöz.
	Amikor az időmérő használatban van, a kezelőpanel bemenetének be-/kikapcsoló funkciója le van tiltva, ettől a beállítástól függetlenül.
	Ha egy kiegészítő hőmérséklet-érzékelő is csatlakoztatva van, ez veszi át a kezelőpanel érzékelőjének funkcióját.
	n A „
	n A „
	Hőmérséklet
	Hőmérséklet




	66. Daikin settings - 
	66. Daikin settings - 
	66. Daikin settings - 
	66. Daikin settings

	66. Daikin beállítások

	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott összes (SRV és SRQ típusú) modellnél
	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott összes (SRV és SRQ típusú) modellnél
	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott összes (SRV és SRQ típusú) modellnél

	Adja meg, hogy a berendezést a Daikin rendszer is be- vagy kikapcsolhatja-e.

	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott hibrid (SRV DKE és SRQ DKE típusú) modelleknél
	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott hibrid (SRV DKE és SRQ DKE típusú) modelleknél
	A Daikin rendszerhez csatlakoztatott hibrid (SRV DKE és SRQ DKE típusú) modelleknél

	Az elektromos fűtést a levegő fűtésére használják, ha a berendezés leolvasztási üzemmódban működik. De kiegészítő fűtésként is használható.
	Adja meg, hogy így van-e, és ha igen, milyen hőmérséklet- különbségnél kell a kiegészítő elektromos fűtésnek bekapcsolnia.


	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:
	• Érzékelő a kezelőpanelben.
	• Érzékelő a kezelőpanelben.
	• Érzékelő a kezelőpanelben.

	• Érzékelő a berendezés légbeömlő nyílásánál.
	• Érzékelő a berendezés légbeömlő nyílásánál.

	• A berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelő és a kezelőpanelen lévő érzékelő átlaga.
	• A berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelő és a kezelőpanelen lévő érzékelő átlaga.

	• A berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelő és az infravörös érzékelő átlaga.
	• A berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelő és az infravörös érzékelő átlaga.
	n Az infravörös érzékelő a padlófelület fokozatos hőmérsékletváltozásait méri. Akkor válassza ezt az opciót, ha a padló felületén gyakran történik huzatáramlás vagy hővesztés.
	n Az infravörös érzékelő a padlófelület fokozatos hőmérsékletváltozásait méri. Akkor válassza ezt az opciót, ha a padló felületén gyakran történik huzatáramlás vagy hővesztés.



	n Az éjszakai hőmérséklet szabályozásához mindig a kezelőpanel hőmérséklet-érzékelőjét kell használni.

	74. IR sensor - 
	74. IR sensor - 
	74. IR sensor - 
	74. IR sensor

	74. Infravörös érzékelő

	A berendezés a kilépési rácsban lévő infravörös érzékelővel van felszerelve. Ez az érzékelő méri az ajtónyílás közelében lévő földszakasz hőmérsékletét, ezért különböző funkciókhoz használható: 
	• beltérihőmérséklet-érzékelő (a 
	• beltérihőmérséklet-érzékelő (a 
	• beltérihőmérséklet-érzékelő (a 
	71. Indoor sensor (
	71. Indoor sensor

	71. Beltéri hőmérséklet-érzékelő
	)


	• kültérihőmérséklet-érzékelő
	• kültérihőmérséklet-érzékelő

	• ajtókapcsoló
	• ajtókapcsoló

	• az ajtókapcsoló gyors indítása (személyek érzékelése esetén 10 másodperce aktív)
	• az ajtókapcsoló gyors indítása (személyek érzékelése esetén 10 másodperce aktív)

	• berendezés aktiválása 30 percig (változás érzékelése esetén)
	• berendezés aktiválása 30 percig (változás érzékelése esetén)



	Válassza ki, hogy mely funkciókhoz kell használni az infravörös érzékelőt.
	Lehetőség szerint végezze el a belső vagy külső hőmérséklet korrekcióját, ha a mért hőmérséklet értéke eltér a tényleges hőmérséklettől.




	3.7 Maintenance - 
	3.7 Maintenance - 
	3.7 Maintenance - 
	3.7 Maintenance - 
	3.7 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.
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:

	A 
	Hőteljesítmény %



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

	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:

	A kiegészítő elektromos fűtés fűtési kapacitása gyakorlatilag nincs beszámítva.


	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.
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél
	n Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél

	Ezeken a modelleken a szelep teljes nyitottsága 50% értékként van feltüntetve. Ezeknél a modelleknél csak a 0% és 50% nyitottságot ellenőrizze.




	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.

	Calibrate filter sensor - 
	Calibrate filter sensor - 
	Calibrate filter sensor - 
	Calibrate filter sensor

	Szűrőérzékelő kalibrálása

	A berendezés felszerelhető egy szűrőérzékelővel. Az érzékelő kalibrálása határozza meg a szűrőérzékelő alapszintjét. 
	A kalibrációt pl. a süllyesztett berendezés felszerelése után végezze el.

	c Ügyeljen arra, hogy a berendezés helyesen legyen felszerelve, a szűrők pedig tiszták legyenek.
	c Ügyeljen arra, hogy a berendezés helyesen legyen felszerelve, a szűrők pedig tiszták legyenek.


	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





	3.8 USB
	3.8 USB
	3.8 USB
	3.8 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

	• üzemelési adatok exportálása
	• üzemelési 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: 6.15 
	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: 6.14 
	Lásd még:
	A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása


	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.

	• log_IR: Az infravörös érzékelővel mért hőmérsékletek.
	• log_IR: Az infravörös érzékelővel mért hőmérsékletek.





	6.14 „A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása” a 99 oldalon
	6.14 „A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása” a 99 oldalon
	6.14 „A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása” a 99 oldalon

	6.15 „Szoftver frissítése” a 100 oldalon
	6.15 „Szoftver frissítése” a 100 oldalon





	4 Hiba
	4 Hiba
	4 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.



	1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek” a 18 oldalon
	1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek” a 18 oldalon
	1.5.2 „A telepítéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos biztonsági ügyek” a 18 oldalon




	4.1 Egyszerű problémák megoldása
	4.1 Egyszerű problémák megoldása
	4.1 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: 
	<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: 

	<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 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.
	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>
	A szűrő elszennyeződött.
	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>
	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 berendezés hideg levegőt fúj, .

	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 ventilátorok a vártnál nagyobb fordulatszámmal forognak.
	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
	)


	<TABLE ROW>
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:



	<TABLE ROW>
	A Daikin kezelőpanel és gombja nem működik.
	A Daikin kezelőpanel 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ezekhez a gombokhoz nem tartozik Biddle légfüggöny funkció.
	Ezekhez a gombokhoz nem tartozik Biddle légfüggöny funkció.

	A légfüggöny a Biddle b-touch kezelőpanellel működtethető.
	A légfüggöny a Biddle b-touch kezelőpanellel működtethető.


	<TABLE ROW>
	A légfüggöny fűtetlen levegőt bocsát ki.
	A légfüggöny fűtetlen levegőt bocsát ki.

	A Daikin rendszer meghibásodott
	A Daikin rendszer meghibásodott

	Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.
	Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.


	<TABLE ROW>
	A Daikin rendszer automatikusan kikapcsolta a fűtést.
	A Daikin rendszer automatikusan kikapcsolta a fűtést.

	Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.
	Ellenőrizze a Daikin kezelőpanel beállításait.


	<TABLE ROW>
	A légfüggöny fűtetlen vagy hideg levegőt bocsát ki vagy nem működik, és a Daikin kezelőpanelen a jel látható.
	A légfüggöny fűtetlen vagy hideg levegőt bocsát ki vagy nem működik, és a Daikin kezelőpanelen a 
	<GRAPHIC>


	A Daikin rendszer leolvasztási üzemmódban működik. Ez 5–10 percig tart.
	A Daikin rendszer leolvasztási üzemmódban működik. Ez 5–10 percig tart.

	Várjon, amíg a leolvasztás befejeződik.
	Várjon, amíg a leolvasztás befejeződik.








	4.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek
	4.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek
	4.2 A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén
	b-touch kezelőpanellel rendelkező modellek esetén
	b-touch


	4.2.1 A hibák megtekintése
	4.2.1 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.

	4.2.2 A hibák törlése
	4.2.2 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

	)
	.


	4.2.3 A rendszer visszaállítása alapállapotba
	4.2.3 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.




	4.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása
	4.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása
	4.3 Hibaüzenettel járó hibák elhárítása
	A hibakódtáblázat segítségével próbálja meg elhárítani a hibaüzenettel járó hibákat. Ehhez műszaki szakértelemre van szükség.
	<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 csatlakozásai közötti vezetékeket.
	5. Ellenőrizze a kezelőpanel és a berendezés X530 és X535 csatlakozásai közötti vezetékeket.

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

	4. Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél: Kapcsolja vissza manuálisan a hőkapcsolót.
	4. Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél: Kapcsolja vissza manuálisan a hőkapcsolót.
	4. Hibrid elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:



	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>
	F1
	A levegőszabályozó csappantyú meghibásodott.
	A levegőszabályozó csappantyú meghibásodott.

	1. Törölje a hibaüzenetet 
	1. Törölje a hibaüzenetet
	1. Törölje a hibaüzenetet
	1. Törölje a hibaüzenetet

	2. Módosítsa a fűtési fokozatot a kezelőpanel segítségével, majd ellenőrizze, hogy a levegőszabályozó csappantyú tud-e mozogni.
	2. Módosítsa a fűtési fokozatot a kezelőpanel segítségével, majd ellenőrizze, hogy a levegőszabályozó csappantyú tud-e mozogni.

	3. Távolítson el minden esetleges akadályt a levegőszabályozó csappantyú útjából.
	3. Távolítson el minden esetleges akadályt a levegőszabályozó csappantyú útjából.

	4. Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne legyen bekapcsolva a tápellátásnál (ha a berendezés be van kapcsolva a tápellátásnál, ez károsíthatja a szelepmozgatót).
	4. Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne legyen bekapcsolva a tápellátásnál (ha a berendezés be van kapcsolva a tápellátásnál, ez károsíthatja a szelepmozgatót).

	5. Ellenőrizze a huzalozást és az X364 csatlakozókat.
	5. Ellenőrizze a huzalozást és az X364 csatlakozókat.

	6. Cserélje ki szelepmozgatót.
	6. Cserélje ki szelepmozgatót.




	<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 és a kilépő hőmérséklet érzékelője (X350) közötti huzalozást és csatlakozókat.
	3. Ellenőrizze a szelepmozgató 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.
	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>
	F4
	A kezelőpanel hőmérséklet-érzékelője meghibásodott. 
	A kezelőpanel hőmérséklet-érzékelője meghibásodott.
	A helyiség hőmérséklet-vezérlése ekkor csak a berendezés légbeömlő nyílásánál lévő érzékelővel együtt működik.

	Cserélje ki a kezelőpanelt, ha azt szeretné, hogy a helyiség hőmérsékletét a kezelőpanel érzékelője vezérelje (ha a 71. Indoor sensor (71. Beltéri hőmérséklet-érzékelő) funkció értéke Control panel (Kezelőpanel)).
	Cserélje ki a kezelőpanelt, ha azt szeretné, hogy a helyiség hőmérsékletét a kezelőpanel érzékelője vezérelje (ha a 
	71. Indoor sensor (
	71. Indoor sensor

	71. Beltéri hőmérséklet-érzékelő
	)
	Control panel (
	Control panel

	Kezelőpanel
	)



	<TABLE ROW>
	Ha a 65. Control panel input (65. Kezelőpanel bemenete) értéke: Temperature (Hőmérséklet): A külső hőmérséklet-érzékelő hibás, vagy nincsen a kezelőpanelhez csatlakoztatva.
	Ha a 
	65. Control panel input (
	65. Control panel input

	65. Kezelőpanel bemenete
	)
	Temperature (
	Temperature

	Hőmérséklet
	)


	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a fali tartóelem X426 csatlakozója közötti huzalozást. Ha ez a hiba ismételten előfordul, cserélje ki az érzékelőt.
	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a fali tartóelem X426 csatlakozója közötti huzalozást. Ha ez a hiba ismételten előfordul, cserélje ki az érzékelőt.


	<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>
	F8
	A nyomásérzékelő hibás.
	A nyomásérzékelő hibás.

	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X520 csatlakozó). 
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X520 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X520 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az érzékelő huzalozását és csatlakozását (X520 csatlakozó).

	2. Cserélje ki az érzékelőt.
	2. Cserélje ki az érzékelőt.




	<TABLE ROW>
	F15
	Az infravörös érzékelő nem vagy nem megfelelően működik. 
	• Ha nem használ vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelőt, a külső hőmérséklet az Ön országára jellemző havi átlagértékeken alapul. A kezdőképernyőn is van egy szimbólum, amely azt jelzi, hogy hiányzik a kültérihőmérsé...
	• Ha nem használ vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelőt, a külső hőmérséklet az Ön országára jellemző havi átlagértékeken alapul. A kezdőképernyőn is van egy szimbólum, amely azt jelzi, hogy hiányzik a kültérihőmérsé...
	• Ha nem használ vezetékes kültérihőmérséklet-érzékelőt, a külső hőmérséklet az Ön országára jellemző havi átlagértékeken alapul. A kezdőképernyőn is van egy szimbólum, amely azt jelzi, hogy hiányzik a kültérihőmérsé...

	• A beltéri hőmérsékletet ekkor a berendezés bemeneti érzékelő méri.
	• A beltéri hőmérsékletet ekkor a berendezés bemeneti érzékelő méri.

	• A berendezést a vezetékes ajtókapcsoló aktiválja, ha van.
	• A berendezést a vezetékes ajtókapcsoló aktiválja, ha van.



	Ha az infravörös érzékelő a rendszer részét képezi: 
	Ha az infravörös érzékelő a rendszer részét képezi:
	1. Ellenőrizze az infravërös érzékelő huzalozását és csatlakozását (X346 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az infravërös érzékelő huzalozását és csatlakozását (X346 csatlakozó).
	1. Ellenőrizze az infravërös érzékelő huzalozását és csatlakozását (X346 csatlakozó).

	2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.
	2. Ha lehet, cserélje ki az érzékelőt.

	3. Ha lehet, konfigurálja úgy a rendszert, hogy ne használjon infravërös érzékelőt.
	3. Ha lehet, konfigurálja úgy a rendszert, hogy ne használjon infravërös 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 (
	)









	5.2 „A szűrő cseréje és tisztítása” a 87 oldalon
	5.2 „A szűrő cseréje és tisztítása” a 87 oldalon
	5.2 „A szűrő cseréje és tisztítása” a 87 oldalon

	6.6 „A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe” a 94 oldalon
	6.6 „A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe” a 94 oldalon

	1 „Biztosítékok” a 1 oldalon
	1 „Biztosítékok” a 1 oldalon

	4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon
	4.2 „A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek” a 77 oldalon

	2.10 „Az infravörös érzékelő beállítása” a 46 oldalon
	2.10 „Az infravörös érzékelő beállítása” a 46 oldalon




	4.4 Hibaüzenet nélküli hibák elhárítása
	4.4 Hibaüzenet nélküli hibák elhárítása
	4.4 Hibaüzenet nélküli 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 berendezés nem reagál a változásokra.
	Már több mint 10 órája nincs kapcsolat a kezelőpanellel. A berendezés biztonságos üzemmódban működik.
	Ha a kezelőpanel kijelzője a rendszer részét képezi: 
	Ha a kezelőpanel kijelzője a rendszer részét képezi:
	Állítsa helyre a kommunikációt a kezelőpanellel. Lásd: E1 hiba.


	<TABLE ROW>
	Ha a rendszer kezelőpanel nélküli működik: 
	Ha a rendszer kezelőpanel nélküli működik:
	Állítsa be a rendszert a kezelőpanel nélküli működésre. Lásd: 
	2.7.1



	<TABLE ROW>
	Az infravërös érzékelő rosszul van beállítva.
	Ellenőrizze az infravörös érzékelő beállítását.

	<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 áramköri kártyát.
	3. Cserélje ki a vezérlő áramköri 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 a kellő sebességen működnek.
	A ventilátorok nem a kellő sebességen működnek.

	A megfelelő ág csatlakozása meghibásodott.
	A megfelelő ág csatlakozása meghibásodott.

	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>
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:
	Daikin rendszerhez csatlakoztatott berendezéseknél:



	<TABLE ROW>
	A Daikin kezelőpanel kijelzője üres.
	A Daikin kezelőpanel kijelzője üres.

	A csatlakoztatott berendezés nem kap tápellátást.
	A csatlakoztatott berendezés nem kap tápellátást.

	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátást. 
	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
	1. Ellenőrizze a hálózati tápellátást.

	2. Olvassa el a kezelőpanel telepítési kézikönyvét.
	2. Olvassa el a kezelőpanel telepítési kézikönyvét.

	3. Forduljon a forgalmazóhoz.
	3. Forduljon a forgalmazóhoz.
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	A kezelőpanel csatlakozása nem megfelelő.
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	A Daikin kezelőpanel hibát jelez (villogó LED és/vagy hibakód).

	A berendezésben vagy a kültéri egységben található Daikin elektronika hibát észlel.
	A berendezésben vagy a kültéri egységben található Daikin elektronika hibát észlel.

	1. Olvassa el a kültéri egység szervizelési kézikönyvét. 
	1. Olvassa el a kültéri egység szervizelési kézikönyvét.
	1. Olvassa el a kültéri egység szervizelési kézikönyvét.
	1. Olvassa el a kültéri egység szervizelési kézikönyvét.
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	2. Forduljon a forgalmazóhoz.




	<TABLE ROW>
	A berendezés már hosszú ideje hideg levegőt fúj, illetve kondenzvíz csepeg a berendezésből.
	A berendezés már hosszú ideje hideg levegőt fúj, illetve kondenzvíz csepeg a berendezésből.

	A légfüggöny meghibásodott. 
	A légfüggöny meghibásodott.
	Figyelmeztetés: az ilyen esetek veszélyhelyzethez és/vagy károsodáshoz vezethetnek.
	Figyelmeztetés: az ilyen esetek veszélyhelyzethez és/vagy károsodáshoz vezethetnek.
	Figyelmeztetés: az ilyen esetek veszélyhelyzethez és/vagy károsodáshoz vezethetnek.



	1. Kapcsolja ki azonnal a teljes rendszert. 
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	1. Kapcsolja ki azonnal a teljes rendszert.
	1. Kapcsolja ki azonnal a teljes rendszert.

	2. Forduljon a forgalmazóhoz.
	2. Forduljon a forgalmazóhoz.













	5 Karbantartás
	5 Karbantartás
	5 Karbantartás
	karbantartás
	karbantartás
	karbantartás



	5.1 Bevezető
	5.1 Bevezető
	5.1 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 
	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 
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	5.2 A szűrő cseréje és tisztítása
	5.2 A szűrő cseréje és tisztítása
	5.2 A szűrő cseréje és tisztítása
	A 
	A 
	szűrő

	Alapértelmezés szerint a szűrő szennyezettségét a rendszer aszerint állapítja meg, hogy a berendezés mennyi ideje üzemel. Opcionálisan a berendezésbe be lehet szerelni egy szűrőérzékelőt, amely a szűrő szennyezettségét méri. A s...
	A szűrő például porszívóval tisztítható. Több tisztítás után azonban a szűrőt ki kell cserélni. Új szűrők a Biddle-től kaphatók.


	5.2.1 A szűrő cseréje
	5.2.1 A szűrő cseréje
	5.2.1 A szűrő cseréje
	1. A kezelőpanelen válassza ki a 
	1. A kezelőpanelen válassza ki a 
	1. A kezelőpanelen válassza ki a 
	1. A kezelőpanelen válassza ki a 
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	menu
	Filter
	A szűrő tisztítása
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	Szűrő
	A szűrő tisztítása



	2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak és a hőcserélő lehűl.
	2. Várjon, amíg a ventilátorok leállnak és a hőcserélő lehűl.

	3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
	3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.

	4. A szűrők tisztítása vagy cseréje után a kezelőpanelen válassza ki az 
	4. A szűrők tisztítása vagy cseréje után a kezelőpanelen válassza ki az 
	ok

	A szűrők élettartama ekkor visszaáll nullára.





	5.2.2 A szűrő eltávolítása
	5.2.2 A szűrő eltávolítása
	5.2.2 A szűrő eltávolítása
	A szabadon függő modellek esetében
	A szabadon függő modellek esetében
	A szabadon függő modellek esetében
	A szabadon függő modellek esetében

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Vegye le a rácsot a bemeneti rácsról:
	1. Vegye le a rácsot a bemeneti rácsról:
	1. Vegye le a rácsot a bemeneti rácsról:
	- Csúsztassa a rácsot felfelé.
	- Csúsztassa a rácsot felfelé.
	- Csúsztassa a rácsot felfelé.

	- Kicsit döntse meg felfelé a rácsot.
	- Kicsit döntse meg felfelé a rácsot.

	- Vegye le a rácsot a rácsról:
	- Vegye le a rácsot a rácsról:



	2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
	2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Helyezze vissza a rácsot a bemeneti rácsra.
	3. Helyezze vissza a rácsot a bemeneti rácsra.
	c Helyezze a rácsot a helyes pozícióba a bemeneti rácson. Amikor ezt végzi, figyeljen a bordák irányára.
	c Helyezze a rácsot a helyes pozícióba a bemeneti rácson. Amikor ezt végzi, figyeljen a bordák irányára.
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	Süllyesztett és kazettás modellekkel
	Süllyesztett és kazettás modellekkel

	1. Nyissa fel a légbeömlő rácsot:
	1. Nyissa fel a légbeömlő rácsot:
	1. Nyissa fel a légbeömlő rácsot:
	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
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	2. Csúsztassa ki a szűrőt a rácsból
	2. Csúsztassa ki a szűrőt a rácsból

	3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
	3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.

	4. Helyezze vissza a rácsot a bemeneti rácsra.
	4. Helyezze vissza a rácsot a bemeneti rácsra.







	5.3 A berendezés tisztítása
	5.3 A berendezés tisztítása
	5.3 A berendezés tisztítása
	tisztításA berendezést kívülről nedves ruhával és háztartási tisztítószerrel tisztíthatja meg. Ne használjon oldószereket.
	tisztításA berendezést kívülről nedves ruhával és háztartási tisztítószerrel tisztíthatja meg. Ne használjon oldószereket.
	tisztítás

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




	5.4 Tervezett karbantartás
	5.4 Tervezett karbantartás
	5.4 Tervezett karbantartás
	karbantartás:tervezettA Biddle javasolja, hogy a telepítést végző vállalat vagy személy, vagy más műszaki szakember évente egyszer hajtsa végre a következő ellenőrzési és karbantartási munkákat.
	karbantartás:tervezettA Biddle javasolja, hogy a telepítést végző vállalat vagy személy, vagy más műszaki szakember évente egyszer hajtsa végre a következő ellenőrzési és karbantartási munkákat.
	karbantartás:tervezett

	• Ellenőrizze, hogy a szűrő elég tiszta és sértetlen-e. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
	• Ellenőrizze, hogy a szűrő elég tiszta és sértetlen-e. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
	• Ellenőrizze, hogy a szűrő elég tiszta és sértetlen-e. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.

	• Ellenőrizze, hogy a fűtőbetét tiszta-e. A lerakódott por kellemetlen szagot okozhat.
	• Ellenőrizze, hogy a fűtőbetét tiszta-e. A lerakódott por kellemetlen szagot okozhat.
	Óvatosan távolítsa el a port porszívó segítségével.
	c A hőcserélő bordái érzékeny alkatrészek.
	c A hőcserélő bordái érzékeny alkatrészek.

	w A hőcserélő bordái élesek.
	w A hőcserélő bordái élesek.


	• Ellenőrizze a ventilátorok működését.
	• Ellenőrizze a ventilátorok működését.

	• Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel elmentett-e bármilyen hibaüzenetet.
	• Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel elmentett-e bármilyen hibaüzenetet.






	6 Szervizelés
	6 Szervizelés
	6 Szervizelés

	szervizelés
	szervizelés
	szervizelés
	szervizelés
	szervizelés
	biztonsági utasítások:szervizelés

	w Mielőtt hozzálátna, olvassa el a biztonsági utasításokat.



	6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez
	6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez
	6.1 Hozzáférés a berendezés belsejéhez
	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	1. Kapcsolja ki a berendezést a kezelőpanelről.
	w Válassza le a hálózati tápellátást (húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, vagy kapcsolja ki a leválasztó kapcsolót).
	w Válassza le a hálózati tápellátást (húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, vagy kapcsolja ki a leválasztó kapcsolót).




	A szabadon függő modellek esetében
	A szabadon függő modellek esetében
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	1. Vegye le a bemeneti rácsokat a berendezésről:
	1. Vegye le a bemeneti rácsokat a berendezésről:
	1. Vegye le a bemeneti rácsokat a berendezésről:
	- Emelje meg a rácsot alul, majd akassza ki.
	- Emelje meg a rácsot alul, majd akassza ki.
	- Emelje meg a rácsot alul, majd akassza ki.





	A kazettás modellek esetében
	A kazettás modellek esetében
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	1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	1. Vegye ki a légbeömlő rácsot a keretéből:
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a rácsban található két elektródot 
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	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
	- Nyomja egymás felé a két elektródot 
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	2. Lazítsa meg a csavarokat 
	2. Lazítsa meg a csavarokat 
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	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
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	1. Vegye le a karbantartási panelt 
	1. Vegye le a karbantartási panelt 
	1. Vegye le a karbantartási panelt 
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	- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán található csavarokat.
	- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán található csavarokat.
	- Távolítsa el a karbantartási panel elülső oldalán található csavarokat.

	- Húzza egy kissé előre a panelt, majd vegye ki.
	- Húzza egy kissé előre a panelt, majd vegye ki.


	c Előrehúzás után a panel teljesen meglazul – ügyeljen arra, hogy ne essen le.
	c Előrehúzás után a panel teljesen meglazul – ügyeljen arra, hogy ne essen le.

	w A karbantartási panel visszahelyezésekor mindig recézett fejű peremes csavarokat használjon; ezek szükségesek a föld csatlakozáshoz.
	w A karbantartási panel visszahelyezésekor mindig recézett fejű peremes csavarokat használjon; ezek szükségesek a föld csatlakozáshoz.







	6.2 Elektronikai modul
	6.2 Elektronikai modul
	6.2 Elektronikai modul
	6.2 Elektronikai modul
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	A berendezés egy 
	elektronikai modul

	• transzformátor;
	• transzformátor;
	• transzformátor;

	• a vezérlő áramköri kártya;
	• a vezérlő áramköri kártya;

	• csatlakozólemez;
	• csatlakozólemez;

	• biztosítékok.
	• biztosítékok.





	6.3 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása
	6.3 A vezérlő áramköri kártya eltávolítása
	6.3 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.
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	2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	6.1
	Hozzáférés a berendezés belsejéhez


	3. Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél: Távolítsa el az 
	3. Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél: Távolítsa el az 
	3. Hibrid fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) modelleknél:
	1
	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.

	5. Távolítsa el a 
	5. Távolítsa el a 
	3


	6. Lazítsa ki a 
	6. Lazítsa ki a 
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	7. Ha lehet, a csavarok 
	7. Ha lehet, a csavarok 
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	6.4 A vezérlő áramköri kártya csatlakoztatása
	6.4 A vezérlő áramköri kártya csatlakoztatása
	6.4 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.




	2.11 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 47 oldalon
	2.11 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 47 oldalon
	2.11 „Bekapcsolás és működési ellenőrzés” a 47 oldalon




	6.5 Daikin elektronika
	6.5 Daikin elektronika
	6.5 Daikin elektronika
	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:
	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:
	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:
	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:

	A Biddle elektronikán kívül a berendezés tartalmaz még egy 
	Daikin elektronikai modul




	6.5.1 Hozzáférés a berendezésben található Daikin elektronikához
	6.5.1 Hozzáférés a berendezésben található Daikin elektronikához
	6.5.1 Hozzáférés a berendezésben található Daikin elektronikához
	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	<GRAPHIC>
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	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.


	2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	6.1
	Hozzáférés a berendezés belsejéhez

	n A Biddle elektronika a 
	n A Biddle elektronika a 
	2



	3. Vegye le a borítást 
	3. Vegye le a borítást 
	3









	6.6 A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe
	6.6 A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe
	6.6 A hőkapcsoló visszaállítása alaphelyzetbe
	hőkapcsoló
	hőkapcsoló
	hőkapcsoló
	hőkapcsoló
	visszaállítás
	Csak elektromos fűtéssel rendelkező (E típusú) modelleknél

	A berendezés egy 
	(100 és 150 típusú)
	(200 és 250 típusú
	1. A hőkapcsoló automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.
	1. A hőkapcsoló automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.
	1. A hőkapcsoló automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.

	2. Törölje a hibaüzenetet a kezelőpanelről.
	2. Törölje a hibaüzenetet a kezelőpanelről.




	Elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) hibrid modellekkel:
	Elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) hibrid modellekkel:
	Elektromos fűtéssel rendelkező (H3E és DKE típusú) hibrid modellekkel:

	<GRAPHIC>
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	A berendezés több hőkapcsolóval van felszerelve: 
	• Egy hőkapcsoló a teljes berendezéshez 
	• Egy hőkapcsoló a teljes berendezéshez 
	• Egy hőkapcsoló a teljes berendezéshez 
	1


	• Ventilátoronként egy hőkapcsoló 
	• Ventilátoronként egy hőkapcsoló 
	2




	1. Kapcsolja ki a berendezést.
	1. Kapcsolja ki a berendezést.
	1. Kapcsolja ki a berendezést.

	2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	2. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	6.1
	Hozzáférés a berendezés belsejéhez


	3. Helyezze el és állítsa vissza alaphelyzetbe a hőkapcsolót.
	3. Helyezze el és állítsa vissza alaphelyzetbe a hőkapcsolót.

	4. Zárja le a berendezést.
	4. Zárja le a berendezést.
	c Áramkimaradás esetén a hőkapcsoló kioldhat.
	c Áramkimaradás esetén a hőkapcsoló kioldhat.







	6.7 Biztosítékok
	6.7 Biztosítékok
	6.7 Biztosítékok
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A berendezés az alábbi 
	A berendezés az alábbi 
	biztosítékok

	• F140 biztosíték 
	• F140 biztosíték 
	• F140 biztosíték 
	1


	• F141 biztosíték 
	• F141 biztosíték 
	2


	• egy biztosíték 
	• egy biztosíték 
	3



	A biztosítékok adatai jelölve vannak.
	A biztosítékok adatai jelölve vannak.


	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:
	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:
	Csak a Daikin rendszert alkalmazó berendezéseken:

	A Daikin elektronikai modul egy további biztosítékkal rendelkezik: 
	• a vezérlő áramköri kártyán lévő biztosíték, amelynek jelölése FIU.
	• a vezérlő áramköri kártyán lévő biztosíték, amelynek jelölése FIU.
	• a vezérlő áramköri kártyán lévő biztosíték, amelynek jelölése FIU.







	6.8 LED-ek
	6.8 LED-ek
	6.8 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.








	6.9 A kilépési szelvény eltávolítása
	6.9 A kilépési szelvény eltávolítása
	6.9 A kilépési szelvény eltávolítása
	A kilépési szelvényen belül található meg 
	az infravörös érzékelő és

	Süllyesztett modelleknél
	Süllyesztett modelleknél
	Süllyesztett modelleknél
	kilépési szelvény:eltávolítás
	1. Távolítsa el a kilépő csatornát a berendezésről.
	1. Távolítsa el a kilépő csatornát a berendezésről.
	1. Távolítsa el a kilépő csatornát a berendezésről.



	Az összes modellnél
	Az összes modellnél
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	1. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	1. Nyissa fel a berendezést a következő fejezetben leírtak szerint: 
	6.1
	Hozzáférés a berendezés belsejéhez


	2. A kilépési szelvénynek az alábbi csatlakozásai vannak az elektronikai modulhoz (
	2. A kilépési szelvénynek az alábbi csatlakozásai vannak az elektronikai modulhoz (
	1

	- Az infravörös érzékelő csatlakozása;
	- Az infravörös érzékelő csatlakozása;
	- Az infravörös érzékelő csatlakozása;

	- a szelepmozgató csatlakozásai vezérlő áramköri kártyán (X140 és X210 csatlakozók);
	- a szelepmozgató csatlakozásai vezérlő áramköri kártyán (X140 és X210 csatlakozók);

	- a földelési csatlakozás.
	- a földelési csatlakozás.
	Bontsa szét ezeket a csatlakozásokat.



	3. A kilépési rács bordái között négy csavar van (
	3. A kilépési rács bordái között négy csavar van (
	2

	c A csavarok meglazítása közben támassza alá a kilépési szelvényt.
	c A csavarok meglazítása közben támassza alá a kilépési szelvényt.


	4. A kilépési szelvény ekkor meglazul – távolítsa el óvatosan.
	4. A kilépési szelvény ekkor meglazul – távolítsa el óvatosan.






	6.10 A hőcserélő légtelenítése
	6.10 A hőcserélő légtelenítése
	6.10 A hőcserélő légtelenítése
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Csak vízfűtéses modelleknél
	hőcserélő:légtelenítésA légtelenítő szelep 
	hőcserélő:légtelenítés
	2





	6.11 A hőcserélő leürítése
	6.11 A hőcserélő leürítése
	6.11 A hőcserélő leürítése
	Csak vízfűtéses modelleknél
	Csak vízfűtéses modelleknél
	Csak vízfűtéses modelleknél
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	hőcserélő:leürítésA leeresztőszelep 
	hőcserélő:leürítés
	1





	6.12 A berendezés kódjának beállítása
	6.12 A berendezés kódjának beállítása
	6.12 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.




	6.12.1 A berendezés kódjának beállítása a kezelőpanelről
	6.12.1 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.



	6.12.2 A berendezés kódjának beállítása a vezérlő áramköri kártyáról és a kezelőpanelről
	6.12.2 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.






	6.13 A PIN kód visszaállítása
	6.13 A PIN kód visszaállítása
	6.13 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.





	6.14 A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása
	6.14 A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása
	6.14 A b-touch kezelőpanel beállításainak másolása
	A b-touch kezelőpanel beállításai átmásolhatók egy másik b- touch kezelőpanelre.
	A b-touch kezelőpanel beállításai átmásolhatók egy másik b- touch kezelőpanelre.
	6.14.1 Amire szüksége van
	6.14.1 Amire szüksége van
	A b-touch kezelőpanel beállításainak 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.



	6.14.2 1. lépés: A megfelelően beállított kezelőpanel beállításainak másolása
	6.14.2 1. lépés: A megfelelően beállított kezelőpanel 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.



	6.14.3 2. lépés: A beállítások másolása egy másik kezelőpanelre
	6.14.3 2. lépés: A beállítások másolása egy másik kezelőpanelre
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot egy számítógéphez.
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot egy számítógéphez.
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot egy számítógéphez.
	1. Csatlakoztassa a pendrive-ot egy számítógéphez.

	2. Módosítsa a másolandó fájl nevét „settings_export.txt”-ről „
	2. Módosítsa a másolandó fájl nevét „settings_export.txt”-ről „
	settings.txt


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

	4. Tartsa lenyomva a 
	4. Tartsa lenyomva a 
	Import settings (
	Import settings

	Beállítások importálása
	)

	A rendszer végrehajtja a beállítások importálását.
	n Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a fájl neve „
	n Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a fájl neve „
	settings.txt



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

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







	6.15 Szoftver frissítése
	6.15 Szoftver frissítése
	6.15 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

	6.15.1 Amire szüksége van.
	6.15.1 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.



	6.15.2 1. lépés: Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
	6.15.2 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 
	1. Nyomja meg a 
	1. Nyomja meg a 
	menu
	menu
	menu


	menü
	menü



	2. Válassza ki a 
	2. Válassza ki a 
	Maintenance
	Maintenance
	Maintenance
	Status


	Karbantartás
	Karbantartás
	Status

	)




	6.15.3 2. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése
	6.15.3 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.



	6.15.4 3. lépés: Szoftver frissítése
	6.15.4 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...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Csatlakoztassa a szoftver verziófrissítését tartalmazó pendrive-ot a kezelőpanel USB-portjához.
	1. Csatlakoztassa a szoftver verziófrissítését tartalmazó pendrive-ot a kezelőpanel USB-portjához.
	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
	)


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






	6.16 A Biddle vezérlőkábel összetétele
	6.16 A Biddle vezérlőkábel összetétele
	6.16 A Biddle vezérlőkábel összetétele
	vezérlőkábelA vezérlőrendszer vezérlőkábelének szerkezeti felépítése a következő:
	vezérlőkábelA vezérlőrendszer vezérlőkábelének szerkezeti felépítése a következő:
	vezérlőkábel

	• 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.


	A Biddle kábelek színkódolása
	A Biddle kábelek színkódolása
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elektród
	Elektród

	Szín
	Szín



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1
	1

	(nincs használatban)
	(nincs használatban)


	<TABLE ROW>
	2
	2

	fekete
	fekete


	<TABLE ROW>
	3
	3

	piros
	piros


	<TABLE ROW>
	4
	4

	zöld
	zöld


	<TABLE ROW>
	5
	5

	sárga
	sárga


	<TABLE ROW>
	6
	6

	(nincs használatban)
	(nincs használatban)









	7 Leszerelés
	7 Leszerelés
	7 Leszerelés
	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. 




	8 Címek
	8 Címek
	8 Címek
	címekHa észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz bizalommal.
	címekHa észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz bizalommal.
	címekHa észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz bizalommal.
	címek





	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.

	További tájékoztatás
	További tájékoztatás
	Ha észrevétele vagy kérdése vagy a termékkel kapcsolatos bármilyen témáról, forduljon a Biddle vállalathoz. 
	A Biddle képviselet elérhetőségeivel kapcsolatban lásd: 
	8
	Címek







