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JOHDANTO COMFORT-ILMAVERHO
1.  .  Johdanto

1.1 Tästä käsikirjasta

1.1.1 Yleistä

Tässä käsikirjassa kuvaillaan CHIPS-ohjauksella varustetun 
Comfort-ilmaverho CA2 -mallin asennus, käyttö ja 
kunnossapito. Käsikirjassa on myös huoltotoimenpiteitä 
koskevat ohjeet ja tiedot.

1.2 Tietoja automaattisesta CHIPS-ohjauksesta

CHIPS-ohjaus sovittaa ilmaverhon puhallusvoimakkuuden ja 
lämpötilan vaihteleviin sääolosuhteisiin. Näin energiankulutus 
pienenee mukavuus on paras mahdollinen, kun asetukset ovat 
kaikissa olosuhteissa ihanteelliset. CHIPS on lyhennys 
englannin kielen sanoista "Corrective Heat and Impulse 
Prediction System".

Ilmaverhon toiminta perustuu ulkoilman lämpötilaan ja 
ilmaverhon lähistöllä vallitsevaan huoneenlämpöön.

1.3 Käsikirjan käyttöohjeet

Mikäli Comfort-ilmaverho ei ole sinulle tuttu, lue käsikirjan 
kaikki luvut.

Mikäli laite on sinulle tuttu entuudestaan, voit käyttää käsikirjaa 
hakuteoksena. Käytä sisällysluetteloa, kun haluat löytää tiettyä 
asiaa koskevaa tietoa.

Vain CA2 V ja CA2 Q -mallit:

Tässä käsikirjassa viitataan Daikinin valmistamiin 
komponentteihin (ulkoyksikkö, sisäyksikkö, 
ohjausyksikkö jne.).
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KÄSIKIRJA JOHDANTO
1.3.1 Käsikirjassa käytetyt symbolit

Käsikirjassa on käytetty seuraavia symboleja:

Huomautus:n Kiinnittää huomiota tärkeään kohtaan tekstissä. 
Perehdy huolellisesti tällaiseen kohtaan.

Muistutus:c Ellet tee tätä toimenpidettä tai näitä toimenpiteitä oikein, 
saatat vahingoittaa laitetta. 
Noudata tarkasti ohjeita.

Varoitus:w Ellet tee tätä toimenpidettä tai näitä toimenpiteitä 
oikein, saatat aiheuttaa vaurion ja/tai 
loukkaantumisen. 
Noudata tarkasti ohjeita.

Vaara:d Tämä symboli tarkoittaa toimenpiteitä, joita ei saa 
tehdä. Mikäli tällaista varoitusta ei oteta huomioon, 
seurauksena voi olla vakavia vaurioita tai 
loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia. 
Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan tai 
korjaustöitä suorittava pätevä henkilöstö.

1.3.2 Laitteessa ja käsikirjassa olevat varoitusmerkit

Taulukossa  1-1 esitetyt varoituskuvat varoittavat mahdollisista 
riskeistä ja/tai vaaroista. Varoitusmerkit sijaitsevat vastapäätä 
tekstiä, jossa käsitellään toimenpiteitä, joihin liittyy riskejä. 
Samat varoitusmerkit ovat myös laitteessa.

Taulukko1-1   Varoitusmerkit

VAROITUSMERKKI KUVAUS

ê
Varoitus: Olet käymässä käsiksi sellaiseen laitteen alueeseen, joka sisältää 
jännitteisiä komponentteja. Sallittu vain pätevälle huoltohenkilöstölle. 
Ole varovainen.

ç
Varoitus: Pinta tai osa voi olla kuuma. Koskettaminen voi aiheuttaa 
palovammoja.
Versio: 6.1 (19-12-2011) 5



JOHDANTO COMFORT-ILMAVERHO
1.3.3 Muut oppaat

Tämän käsikirjan lisäksi tuotteen mukana toimitetaan seuraava 
asiakirja: 

• Kytkentäkartta asennusta ja huoltoa varten 

1.4 Tietoja laitteesta

1.4.1 Käyttötarkoitukset

Comfort-ilmaverho on tarkoitettu kahden huoneen ilman 
erottamiseen sekä ilman lämmitykseen ja suodattamiseen 
(suodatinluokka EN779-G2). Laite asennetaan oviaukon 
yläpuolelle koko leveydeltä. 

Vapaasti roikkuva malli on suunniteltu vapaaseen näkyvään 
asennukseen oven yläpuolelle.

Upotettu malli on suunniteltu asennettavaksi alakaton tai 
holvin sisään, jolloin ilmanottoaukko saattaa olla hieman 
etäämpänä laitteesta. 

Kasettimalli on suunniteltu asennettavaksi alakaton sisään, 
jolloin ilmanottoaukko on laitteen lähellä ja laitteeseen pääsee 
helposti käsiksi. 

CA2 V ja CA2 Q

CA2 V/CA2 Q  -liitetään Daikinin suoraan 
jäähdytysjärjestelmään. Jäähdytysaine lämmittää laitteen läpi 
puhallettavan ilman. Ilmaverhoa käytetään ja ohjataan osittain 
Daikin- ja osittain Biddle-järjestelmän kautta.

Järjestelmällä on muutamia rajoituksia:
6



KÄSIKIRJA JOHDANTO
• laite soveltuu käytettäväksi ainoastaan Daikinin suorien 
jäähdytysjärjestelmien kanssa

• laite ei sovellu jäähdyttämiseen

• lämpötilan ohjaus ei ole yhtä tarkka kuin vesi- tai 
sähkölämmityksessä

• Daikin-järjestelmän on oltava aina aktiivinen.

Muut versiot ja asianmukainen käyttö

Versioita voidaan pyydettäessä toimittaa muihin 
käyttötarkoituksiin.

Varoitus:w Muut käyttötarkoitukset kuin yllä kuvatut eivät 
asianmukaista käyttöä. Biddle ei ota vastuuta 
vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat 
siitä, että tuotteita on käytetty muihin 
käyttötarkoituksiin kuin asianmukaiseen käyttöön. 
Asianmukainen käyttö tarkoittaa myös sitä, että 
tämän käsikirjan ohjeita noudatetaan

1.4.2 Toiminta

Ilmaverho puhaltaa lämmitettyä ilmavirtaa suoraan alaspäin ja 
saa näin aikaan seuraavat vaikutukset:

• lämpötilaeroista johtuva kahden huoneen välinen 
ilmanvaihto (konvektio) estyy

• vedon aiheuttama lattiaa pitkin kulkeva kylmä ilmavirta 
lämpenee.

Ilmaverhon asetuksista riippuen laitteen kanavat puhaltavat 
lämmittämätöntä ilmaa.

1.4.3 Mallit ja tyyppimerkinnät

Taulukossa  1-2 on yhteenveto Comfort-ilmaverho -malleista 
niiden vastaavista tyyppimerkinnöistä. Yhdistettynä 
tyyppimerkinnät muodostavat tyyppikoodin, esim. 
CA2 S-100-W-F. Kaikkia yhdistelmiä ei ole saatavilla.

Mikäli jokin tämän käsikirjan osa liittyy ainoastaan tiettyihin 
malleihin, mallit ilmoitetaan vastaavalla tyyppimerkinnällä, esim.

- CA2 S, M: mallit, joissa on ominaisuus S tai M
- CA2 100: mallit, joissa puhallusaukon leveys on 100
- CA2 W: vesilämmitteiset mallit
- CA2 E: sähkölämmitteiset mallit
Versio: 6.1 (19-12-2011) 7



JOHDANTO COMFORT-ILMAVERHO
- CA2 F: vapaasti roikkuvat mallit.

Huomautus:n Tämän käsikirjan kuvissa käytetään yleisenä esimerkkinä 
laitetyyppiä CA2 M-150-W-F. Oma laitteesi voi olla 
ulkonäöltään erilainen, mutta se toimii samalla tavoin, ellei 
toisin ole mainittu.

Taulukko1-2   Tyyppikoodien selitykset

OSAN TYYPPIKOODI MERKINTÄ SELITYS 

Tuotesarja CA2 Sarjan yleinen ominaisuus

Daikin-järjestelmä V Liitettäväksi Daikinin VRV-järjestelmään (‘moni’)

Q Liitettäväksi Daikinin ERQ-järjestelmään (‘pari’)

Teho S, M, L tai XL Pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin suuri alue

Puhallusleveys 100, 150, 200 tai 250 Puhallusleveys (cm)

Lämmitys W Vesilämmitys

E Sähkölämmitys

A Ei lämmitystä

DK Lämmitys Daikinin suoralla jäähdytysjärjestelmällä

Kiinnitysmenetelmä F Vapaasti roikkuva malli

R Upotettu malli

C Kasettimalli

Venttiili (vain 
CA2 W)

2-tie Kolmitieventtiilin sijaan asennettu kaksitieventtiili.

Väri (vain CA2 V ja 
CA2 Q)

B valkoinen

S alumiini

X ei-standardi väri

Ohjausyksikkö (vain 
CA2 V ja CA2 Q)

C sisältää B-Touch-ohjausyksikön

N Ei sisälly (jos useita laiteyksiköitä on liitetty yhteen 
asennukseen)
8
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Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -
M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW
pmax 1400 kPa Pheating -

Esimerkki tyyppikilvestä

1.4.4 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi 1 sijaitsee laitteen edessä vasemmalla. 

Tässä käsikirjassa viitataan seuraaviin tyyppikilven tietoihin:

• Type: Laitteen tyyppikoodi kokonaisuudessaan

• Code: Biddle Electronicsin laitekoodi

• M: Laitteen paino

• Medium: Lämmönsiirtoaine

• Capacity index: Daikinin kapasiteetti-indeksi

• Pmax: Suurin sallittu käyttöpaine kuumavesipiirissä ( 110 ºC 
lämpötilassa)

• U, Imax, Pmotor ja Pheating: Suurin laitteen aiheuttama 
sähköjärjestelmän kuormitus.

1.4.5 Käyttötarkoitus

Comfort-ilmaverhoa käytetään etupäässä liiketiloissa, kun 
ympäristön lämpötila on korkeintaan 40 °C. Seuraavat 
rajoitukset on otettava huomioon:

Taulukko1-3   Käyttökohteen rajoitukset

Ympäristön lämpötila 5 °C–40 °C

Järjestelmän käyttöjännite ks. tyyppikilpi

Virta ks. tyyppikilpi

Puhallusilman korkein lämpötila 50 ?

Lämmönsiirtoaine CA W vesi, jossa maks. 20 % glykolia

Korkein käyttöpaine ja lämpötila 6 baaria 110 °C lämpötilassa

Venttiilin suurin sallittu paine-ero:
- CA S/M
- CA L/XL

0,5 baaria
1,0 baaria

Varoitus:w Ilmaverhoa ei saa käyttää mahdollisesti 
räjähdysherkässä ympäristössä, märässä 
ympäristössä, ulkona tai hyvin pölyisessä tai 
saastuneessa ilmassa. Biddle ei ota vastuuta 
vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat 
siitä, että tuotteita on käytetty tällaisissa 
tilanteissa.
Versio: 6.1 (19-12-2011) 9



JOHDANTO COMFORT-ILMAVERHO
1.4.6 CE-standardit

Q Ilmaverho täyttää sovellettavat CE-standardit. Koko CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa internet-
osoitteessa osoitteessa Biddle sivustolla.

1.4.7 Muutokset tuotteeseen

Laitteeseen ei saa ilman Biddlen hyväksyntää tehdä mitään 
sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa sen 
turvallisuuteen. Muutokset mitätöivät CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

1.4.8 Komponentit ja lisävarusteet

Huomautus:n Komponenttien ja lisävarusteiden tyyppikoodin on 
vastattava sitä laitetta, johon ne tulevat.

Komponentit 

Seuraavat komponentit toimitetaan erikseen, mutta tarvitaan 
aina:

• B-Touch -ohjausyksikkö (yksiköllä voidaan ohjata 
korkeintaan 10 laiteyksikköä)

• ulkoanturi

• Biddle-ohjauskaapeli, saatavilla eri pituuksina

• vain vapaasti roikkuvat mallit: päätypaneelit.

Lisävarusteet

Saatavilla on seuraavat lisävarusteet:

• ovikytkin

• seinäkannakkeet, Standard- tai Design-malli

• kierretankojen suojamuovi

• pitkäikäinen suodatin (vakiosuodattimien ja/tai säleikköjen 
sijaan)

• BMS-ohjausyksikkö (tavallisen ohjausyksikön sijaan).

• ilmavirta-anturi (jolla havaitaan, ovatko puhaltimet 
toiminnassa).

Vain CA2  V ja CA2  Q -mallit: Daikin-komponentit

Asennukseen vaaditaan seuraavat Daikin-komponentit:
10



KÄSIKIRJA JOHDANTO
• ulkoyksikkö

• valinnaiset: yksi tai useampi sisäyksikkö

• Daikin-ohjausyksikkö

• liitännöissä tarvittavat materiaalit, kuten jäähdytysputket, 
sähköjohdot jne. Ks. ulkoyksikön asennusopas.

Muistutus:c Daikin-ulkoyksikön ohjausjärjestelmän ja kapasiteetti-
indeksin on vastattava Biddlen ilmaverhon vastaavia.

1.5 Turvallisuusohjeet

1.5.1 Käyttö

Varoitus:w Älä laita mitään esineitä imu- tai puhallusaukkoihin.

Varoitus:w Älä tuki  imu- tai puhallusaukkoja. 

ç Varoitus:w Laitteen yläosa kuumenee käytön aikana. 

Muistutus:c Poikkeustilanteissa laitteesta voi vuotaa vettä. Älä laita 
laitteen alle mitään sellaista, mikä voisi vaurioitua tällaisessa 
tilanteessa.

1.5.2 Asennus, kunnossapito ja huolto

Vaara:d Laitteen saa avata vain pätevä asentaja.

Varoitus:w Suorita seuraavat toiminnot ennen kuin avaat 
laitteen:

ê 1. Kytke laite pois päältä ohjausyksikön avulla.

2. Odota, kunnes puhaltimet ovat pysähtyneet.

3.

ç
Anna laitteen jäähtyä. 

Lämmönvaihdin ja/tai lämmityselementit voivat tulla erittäin 
kuumiksi. Puhaltimet voivat myös jatkaa pyörimistä jonkin 
aikaa.
Versio: 6.1 (19-12-2011) 11



JOHDANTO COMFORT-ILMAVERHO
4. CA2  V ja CA2  Q -mallit: Kytke Daikin-järjestelmä pois 
päältä ja irrota virtalähde Daikinin ulkoyksiköstä.

5. Irrota virtalähde (irrota virtapistoke pistorasiasta tai käännä 
turvakytkin OFF-asentoon).

6. Vesilämmitteiset mallit:Sulje keskuslämmitysjärjestelmä 
(mikäli mahdollista).

Muistutus:c CA2  V ja CA2  Q -mallit: Jos järjestelmä toimii 
jäänpoistotilassa tai jos se on ollut äskettäin käytössä, 
moottoriluukussa voi olla vettä.

Varoitus:w Lämmönvaihtimen lamellit ovat teräviä.
12



KÄSIKIRJA ASENNUS
2 .  . Asennus

2.1 Turvallisuusohjeet

Vaara:d Asennuksen saa suorittaa vain pätevä asentaja.

Varoitus:w Tutustu ennen laitteen avaamista  kohdan 1.5 
turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

2.2 Lähetyksen tarkistaminen

1. Tarkista toimitettu laite ja pakkaus. Ilmoita toimittajalle 
välittömästi mahdollisista kuljetusvaurioista.

2. Varmista, että toimitus sisältää kaikki komponentit ja 
tuotteen mukana toimitettavat osat. 

2.3 Yleinen työmenetelmä

Työjärjestys

Biddle suosittelee että Comfort-ilmaverho asennetaan 
seuraavan työjärjestyksen mukaisesti:

1. Kiinnitä laite paikoilleen (kohta 2.4).

2. Vesilämmitteiset mallit:CA2 W: 
Liitä laite keskuslämmitysjärjestelmään (kohta 2.5). 
 
Mallit, jotka kiinnitetään Daikinin suoraan 
jäähdytysjärjestelmään CA2 V ja CA2 Q: 
Asenna Daikinin komponentit niiden asennusohjeiden 
mukaisesti:

- ulkoyksikkö
- jos järjestelmä sisältää: sisäyksikkö tai -yksiköt
- ohjausyksikkö.

3. Kiinnitä laite virtalähteeseen (kohta 2.7).

4. Asenna ohjausyksikkö, ulkotunnistin ja (kaikki valinnaiset) 
ulkoisten ohjainten liitännät (kohta 2.8).
Versio: 6.1 (19-12-2011) 13



ASENNUS COMFORT-ILMAVERHO
5. Viimeistele laitteen asennus (kohta 2.9).

6. Mallit, jotka kiinnitetään Daikinin suoraan 
jäähdytysjärjestelmään CA2 V ja CA2 Q: 
Kiinnitä ilmaverhoyksikkö Daikinin järjestelmään 
(kohta 2.6).

7. Kytke virtalähde päälle.

8. Asennusohje käynnistyy, kun laite käynnistetään 
ensimmäisen kerran. Seuraa näitä ohjeita ja määritä eniten 
käytetyt asetukset asennusohjeen mukaisesti.

Jos asennusohje ei tule näkyviin, voit käynnistää sen 
valitsemalla Menu>Maintenance>Installation 
(Valikko>Ylläpito>Asennus).

9. Tarkista laitteen toiminta (kohta 2.10).

Yleiset ohjeet

Jotkut kohdat tässä osiossa koskevat vain tiettyjä malleja. Tämä 
ilmoitetaan aina erikseen. Jos ohjeessa ei viitata mihinkään 
tiettyyn malliin, kuvaus koskee kaikkia malleja.

Huomautus:n Varmista, että suoritat kaikki asennustoimenpiteet, jotka 
käyttämäsi laitteen kohdalla tulee suorittaa.

Tarkista tyyppikilpi. Jos et tiedä laitteesi mallia tai tyyppiä, 
katso lisätietoja kohdasta 1.4.3.

Huomautus:n Suojaa laitetta vaurioilta ja varmista, ettei  asennuksen 
aikana sen sisään pääse pölyä, sementtiä tms. Voit käyttää 
laitteen suojana esimerkiksi sen pakkausmateriaalia.
14



KÄSIKIRJA ASENNUS
2.4 Laitteen kiinnittäminen

2.4.1 Laitteen oikean asennuskohdan määrittäminen

Vaara:d Älä asenna laitetta pystyasentoon.

x

h

b

• Varmista, että rakenteet, joihin laite kiinnitetään, kestävät 
laitteen painon. Paino on ilmoitettu tyyppikilvessä (ks. 
kohta 1.4.4). 

• Huomioi seuraavat mitat: 

- Laitteen täytyy olla vähintään oviaukon levyinen 
(mitta b).

- Asenna laite mahdollisimman lähelle oviaukkoa.
- Laitteen suurin sallittu asennuskorkeus (mitta h, lattiasta 

puhallussäleikköön mitattuna) riippuu laitteen tyypistä ja 
käyttöolosuhteista. Jos et ole varma asiasta, voit kysyä 
oikean asennuskorkeuden Biddleltä.

Varoitus:w Pienin sallittu asennuskorkeus (mitta h) on 1,8 m.

ç
Varoitus:w Laitteen yläosa voi kuumentua. Kiinnitä laite niin, 
että se on vähintään 25 mm irti katosta (mitta x).

2.4.2 Kannakkeiden asentaminen

1

2
3

1. Kiinnitä neljä M8 taulukon 2-1 mittojen mukaisesti. 
Varmista, että kierretangot ovat kohtisuorassa toisiinsa 
nähden.

Huomautus:n CA2 250 -tyyppisissä laitteissa on kolme kannaketta. 
Kyseisiä laitteita varten tulee asentaa kuusi kierretankoa.

2. Laita lukkomutteri jokaiseen kierretankoon 1.

3. Kiinnitä kannakkeet 2 kierretankoihin ja kierrä mutterit 3 
paikoilleen.

4. Varmista, että kannakkeet ovat vaakatasossa ja suorassa.

5. Varmista kunkin kannakkeen kiinnitys kiristämällä 
lukkomutterit 1.
Versio: 6.1 (19-12-2011) 15



ASENNUS COMFORT-ILMAVERHO
Taulukko2-1Asennuksessa käytettävät mitat 

VIITTAUS TYYPPI MITTA

a

b c d

a kaikki mallit tarpeen mukaan

b CA2 S 119 mm 

CA2 M 119 mm 

CA2 L 200 mm

CA2 XL 200 mm

c kaikki mallit 197 mm

d CA2 100 500 mm

CA2 150 1 000 mm

CA2 200 1 500 mm

CA2 250 (kuusi 
kierretankoa)

2 x 1 000 mm

2

2

1

1

2.4.3 Laitteen kiinnittäminen kattoon ja kiinnityksen 
varmistaminen

1. Avaa pakkaus ja nosta komponentit ja pakkaus lavalta. Jätä 
laite lavalle.

2. Laite on kiinnitetty lavaan kahdella kuljetustuella 1. Avaa 
ruuvit 2. Älä irrota tukia laitteesta.

3. Kaada laite makuulle kuvan osoittamalla tavalla.
16



KÄSIKIRJA ASENNUS
4. Nosta lava laitteen ollessa lavan päällä ja kiinnitä laite 
kannakkeisiin.

1

Muistutus:c Laitteen painosta (merkitty tyyppikilpeen, katso 
kohta 1.4.4) riippuen nostamiseen tulee käyttää joko 
nostolaitetta tai vähintään kahta henkilöä.

Huomautus:n Nosta laitetta aina lavan avulla. Näin vältät mahdolliset 
vauriot.

5. Laite roikkuu nyt kannakkeista. Laske lava alas.

6. Irrota kuljetustuet 1 laitteesta.

23

7. Kiinnitä jokaiseen kannakkeeseen lukkolevy 3. 

Varoitus:w Laite voi pudota, jos kiinnitystä ei varmisteta. 

8. Laitteen kiinnityksen tarkistaminen:

- yritä työntää laite pois kannakkeilta
- heiluta laitetta muutaman sekunnin ajan.

Varoitus:w Varmista, ettei laitteen mahdollinen putoaminen 
aiheuta vaaratilannetta.
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2.5 Laitteen liittäminen keskuslämmitysjärjestelmään (CA2 W)

2

1 2.5.1 Tiedot

Muistutus:c Keskuslämmitysjärjestelmän syöttö- ja paluuputket tulee 
olla kytkettyinä oikeisiin liitäntöihin 1. Ohjeet on merkitty 
nuolilla laitteeseen.

• Kuumavesikierron suurin sallittu käyttöpaine on ilmoitettu 
tyyppikilvessä (katso kohta 1.4.4). Se perustuu  110 ºC:n 
veden lämpötilaan.

Muistutus:c Yksikössä on integroitu vedensäätöjärjestelmä. 
Keskuslämmitysjärjestelmän liitäntään ei tule asentaa 
erillistä säätöventtiiliä.

• Vedensäätöjärjestelmän säätöventtiili sulkeutuu normaalisti 
aina, kun ilmaverho sammutetaan ja/tai lämmitys kytketään 
pois päältä. Tätä toimintoa voidaan muuttaa 
ohjausyksiköstä valitsemalla Menu>Configuration>77. Valve 

open (Venttiili auki) (Valikko>Määritys>77. Valve open (Venttiili 

auki)).

Muistutus:c Biddle suosittelee, että jokaiseen putkeen asennetaan 
venttiili.

• Lämmönvaihtimen 2 ilmanpoistoventtiili sijaitsee laitteen 
vasemmassa ylälaidassa.

CA S/M CA L/XL

A

B

A
B

A

B

A
B

Yksiköt, joissa liitännät ovat sivulla

Laitteet voidaan toimittaa asiakkaan pyynnöstä myös niin, että 
sähköliitännät 1 ja vesiliitännät 2 ovat laitteen sivulla. Tällöin 
laitteessa ei ole integroitua vedensäätöjärjestelmää, joten 
järjestelmä on kytkettävä asennusvaiheessa laitteen 
ulkopuolelle.

1. Kiinnitä venttiili liitäntöihin 3 oheisen kaavion mukaisesti.

2. Kytke venttiilitoimilaite liitäntään 2.

2.5.2 Jäätymisenesto

Laitteen sähköinen ohjaus sisältää integroidun 
jäätymisenestotoiminnon. Se toimii kahdessa vaiheessa:

1. Jos puhallusilman lämpötila laskee alle  5 ºC:
18
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- ohjausyksikkö näyttää hetken aikaa vikailmoitusta E6 
(katso kohta 5.3)

- integroidun vedensäätöjärjestelmän venttiili avautuu 
kokonaan

- laite lähettää tapahtuneesta signaalin 
keskuslämmitysjärjestelmään- (jos ohjausyksikön 61a/b. 

Function of output 1/2 -asetukseksi on valittu Frost 

protection (Jäätymisenesto)).

2. Jos puhallusilman lämpötila laskee alle  2 ºC:

- vikailmoitus E6 jää pysyvästi ohjausyksikön ruudulle
- puhaltimien virta katkeaa, mutta vedensäätöjärjestelmän 

venttiili pysyy auki.

Jäätymisenestotoiminto kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä,kun imu-/puhallusilman lämpötila nousee yli 8 ºC.

Muistutus:c Jäätymisenestotoiminto pienentää jäätymisriskiä, mutta ei 
takaa 100 % suojaa.

Noudata seuraavia varotoimia, jos asennat laitteen 
sellaiseen tilaan, jonka lämpötila voi laskea pakkaselle:

- varmista oikean lämpöisen veden jatkuva kierto
- lisää veteen enintään 20 % glykolia, kun laite ei ole 

talvella käytössä
- tai tyhjennä järjestelmä ja laite (katso kohta 6.8).

2.5.3 Laitteen kytkeminen

1. Kytke laite keskuslämmitysjärjestelmään.

2. Ilmaa lämmönvaihdin.

3. Tarkista, ettei liitännöissä ole vuotoja.

2.6 Kytke laite Daikinin järjestelmään (CA2 V ja CA2 Q)

2.6.1 Daikinin järjestelmään kytkemisen edellytykset

• Daikinin järjestelmän on oltava käytössä aina, kun Biddle-
ilmaverho on käytössä.

• Ohjausjärjestelmä on kytkettävä Daikinin järjestelmään. 
Kytkentä voidaan tehdä myös Daikinin ohjausyksikköön, 
joka on kytketty Biddle-ilmaverhoon.
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Varoitus:w Daikinin VRV-järjestelmään voidaan liittää vain 
CA2 V-tyypin laitteita. 
CA2 Q-tyypin laitteita voidaan kytkeä vain Daikinin 
ERQ-järjestelmään. 
Näitä laitteita ei voi käyttää ristiin.

2.6.2 Ohjausjärjestelmään kytkeminen

Kaikki mallit

Muistutus:c Käytä johtoa, jonka poikkileikkauspinta-ala on vähintään 
0,75 mm².

X84 Mallit, joiden puhaltimen leveys on 150, 200 tai 250.

1. Kytke Daikinin järjestelmän ohjausjärjestelmä ilmaverhon 
ylälaidassa olevaan X84-liitäntään:

- Kytke ulkoyksikön ohjauskaapeli kohtaan F1/F2.
- Jos laitteeseen kuuluu: Kytke Daikinin ohjausyksikkö 

kohtaan P1/P2.

2. Asenna liitäntään (laitteen mukana toimitettava) 
kaapelivaippa.

1

2

Mallit, joissa puhallusaukon leveys on 100

1. Irrota laitteen sivussa olevan rasian kansi 1.

2. Vaihtoehtoinen tapa: Irrota rasia laitteesta:

- irrota kannake 2 laitteesta ja rasiasta 
- asenna rasia sopivaan kohtaan seinässä.

Muistutus:c Älä irrota rasian ja laitteen välisiä johtoja.
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3

4

3. Vedä ohjauskaapeli(t) rasiaan vapaana olevien 
kaapeliläpivientien läpi 3.

4. Kytke järjestelmän ohjauslaite laite riviliittimeen 4:

- Kytke ulkoyksikön ohjauskaapeli kohtaan F1/F2.
- Jos laitteeseen kuuluu: Kytke Daikinin ohjausyksikkö 

kohtaan P1/P2.

5. Kiristä kaapeliläpiviennit.

6. Aseta rasian kansi 1 takaisin paikoilleen.

2.6.3 Jäähdytysaineen kytkentä

• Asenna johdot Daikinin ulkoyksikön asennusohjeen 
mukaisesti.

• Juota johdot laitteen ylälaidasta ulkoneviin putkiin.

2.6.4 Daikin-ohjausyksikön asetukset

Voit määrittää paikalliset asetukset Daikinin ohjausyksiköstä 
vastaavan asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tässä käsikirjassa kuvailluissa laitteissa on käytettävissä myös 
seuraavat lisäasetukset:.

TILA-
NUMERO

KOODIN 
ENSIMMÄI
NEN 
NUMERO

ASETUKSEN 
KUVAUS

KOODIN TOINEN NUMERO

01 02 03 04

(22) 3 Ilmaverhon 
toiminta, kun 
ei lämmitystä

(23) 8 Ilmaverhon 
toiminta 
jäänpoistotilass
a

(oletus)

2.7 Laitteen kiinnittäminen virtalähteeseen

2.7.1 Kaikki mallit

Varoitus:w Älä kytke laitetta päälle virtalähteen avulla. Käytä 
ohjausyksikköä.

lämmittäm
ätön 
(oletus)

lämmittäm
ätön

pysähdyksi
ssä (jos 
23-8 on 
01)

--

pysähdyksi
ssä

lämmittäm
ätön

lämmittäm
ätön

--
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Varoitus:w Jokainen laite pitää varustaa erillisillä sulakkeilla 
taulukon  2-2 mukaisesti.

Taulukko2-2   Sulakearvot

Huomautus:n Useilla laitteilla voi olla yhteinen sulake ainoastaan silloin, 
kun laitteiden yhteenlaskettu kokonaisvirrankulutus on alle 
10 A.

2.7.2 Vesilämmitteiset mallit (CA2 W) ja Daikinin 
järjestelmään liitettävät mallit (CA2 V ja CA2 Q)

1. Varmista että (maadoitettu) pistoke on korkeintaan 1,5 m 
päässä koneen vasemmalla puolella.

Varoitus:w Laite on maadoitettava.

Varoitus:w Sähköpistorasian luo on päästävä myös asennuksen 
jälkeen, jotta laite voidaan irrottaa sähköverkosta 
huoltotoimenpiteiden ajaksi.

2.7.3 Sähkökäyttöisten mallien kytkeminen (CA E)

Vaara:d Jätä kytkentätyöt pätevän kolmivaihevirta-
asentajan tehtäväksi.

TYYPPIKILVESSÄ 
MAINITTU MAKSIMI 

AMPEERILUKU
L1, L2 TAI L3

MAKS. SULAKEARVO A

<= 10A 16A

<= 15A 20A

<= 20A 25A

<= 25A 35A

<= 35A 50A

<= 50A 63A

<= 65A 80A

<= 80A 100A

<= 102A 125A
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Tiedot

• Kytke laite sähköverkkoon 5-säikeisellä kaapelilla (ei sisälly 
toimitukseen). Suurin tehonkulutus on ilmoitettu 
tyyppikilvessä (ks. kohta 1.4.4).

1 2 3 N

Kosketinvälys 

R S T N

• Laitteen ja sähkönsyötön välille on asennettava turvakytkin 
(ei sisälly toimitukseen). Kytkimen vaatimukset:

- kaikki navat kytketty
- kosketinvälys on vähintään  3 mm;
- sijaitsee korkeintaan  4 m laitteen vasemmasta reunasta.

Varoitus:w Laitteen päälle/pois-kytkemiseen ei saa käyttää 
virtajohtoa: se on tehtävä ohjausyksiköllä.

Varoitus:w Laite on maadoitettava.

Varoitus:w Tee laitteen kytkennät sovellettavien paikallisten 
määräysten mukaisesti.

Laitteen kytkeminen

Varoitus:w Varmista, että virtalähde on kytketty pois päältä.

1
1 1 1

1. Asenna turvakytkin ja liitä se virtalähteeseen. 

2. Avaa moottoriluukku:

- avaa ruuvit 1
- vedä luukkua hieman eteenpäin ja nosta se pois.

Muistutus:c Koko luukku irtoaa, kun vedät sitä eteenpäin; varo, ettei se 
pääse putoamaan.
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2
3. Kiinnitä läpivientimutteri 2 laitteeseen.

4. Pujota virtajohto läpiviennin läpi.

5. Kytke johto laitteen riviliittimeen  3 kytkentäkaavion 
mukaisesti.

3

Huomautus:n Kuvassa oleva laite voi olla erinäköinen kuin oma laitteesi.

6. Laita moottoriluukku paikoilleen ja ruuvaa se kiinni.

Varoitus:w Kiinnitä moottoriluukku aina reunapyälletyillä 
laippapulteilla; niitä tarvitaan maadoitukseen.

7. Kytke virtajohto turvakytkimeen.

Muistutus:c Älä kytke virtalähdettä vielä päälle.
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2.8 Ohjausyksikön ja ulkoisten ohjainten asentaminen

2.8.1 Ohjausyksikkö

Sijoittaminen

• Voit kiinnittää ohjausyksikön joko seinään tai vakiomalliseen 
pistorasiaan.

Johdotus

Huomautus:n Ota seuraavat asiat huomion välttääksesi viat:

- ohjausyksikön ja (ensimmäisen) laitteen välinen johto ei 
saa olla pitempi kuin 50 m .

- pidä johdot etäällä sähkömagneettisista kentistä ja 
häiriölähteistä, esim. korkeajännitteiset kaapelit ja 
loisteputkien sytyttimet

- vedä ohjauskaapelit suoraksi tai kierrä ne rullalle
- Älä poista viimeista päätyliitintä, ellei ohjeessa erikseen 

kehoteta.

Huomautus:n Käytä ainoastaan Biddlen toimittamia kaapeleita. Tavalliset 
puhelinkaapelit eivät sovellu tähän käyttöön.

Useampien laiteyksiköiden ohjaaminen yhdestä 
ohjausyksiköstä

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -
M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW
pmax 1400 kPa Pheating -

koodi
• Yhdellä ohjausyksiköllä voidaan ohjata jopa 10 

laiteyksikköä. Tällöin laitteet on liitettävä yhteen.

• Kaapeleiden yhteenlaskettu pituus ei saa ylittää  100 m.

• Samalla ohjausyksiköllä voidaan ohjata ainoastaan laitteita, 
joissa on sama laitekoodin toinen numero (ks. tyyppikilven 
kohta "Code", käsikirjan kohta 1.4.4).

2.8.2 Ulkoiset ohjaimet

Ohjausyksikön tuloliitäntä (X426)

Ohjausyksikössä on yksi signaalituloliitäntä. Siihen voidaan 
liittää ulkoinen ON/OFF-signaali tai ylimääräinen lämpötila-
anturi.
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Laitteen tuloliitäntä I1-I1

Laitteessa on yksi signaalituloliitäntä. Siihen voidaan kytkeä 
esim. ajastimen, ovikytkimen, huonetermostaatin tai BMS-
alakeskuksen (building management system) signaali.

Muistutus:c Molemmat tuloliitännät on tarkoitettu potentiaalitomille 
koskettimille, eikä niitä saa kuormittaa.

Muistutus:c Eri laiteyksiköiden tuloliitäntöjä ei saa liittää yhteen.

Varoitus:w Daikinin järjestelmään liitettyjä laitteita (CA2 V 
jaCA2 Q) ei saa tavallisesti kytkeä päälle ja pois 
tuloliitäntöjen kautta. Se voi vaurioittaa joko 
laitetta tai Daikin-järjestelmää. Toiminnolla 60. 

Function of input (Signaalitulon toiminto), ei siis saa 
käyttää asetuksia Unit on/off locally, Switch all units on/

off. Toiminnon 54. Strength with door closed (Puhallus, kun 

ovi on suljettu) asetusta Quick speed up ei saa asettaa 
nollaksi.

Huomautus:n Toiminnon 61a/b. Function of output 1/2 asetustenAll units 

OFF ja NC (normally closed) kanssa kaikkien muiden 
liitettyjen laitteiden tuloihin on laitettava hyppyjohdin.

Laitteen lähtöliitännät O1-O1 ja O2-O2

Laitteessa on signaalilähtöliitäntää. niitä voidaan käyttää 
esimerkiksi keskuslämmityksen tai jäähdytysjärjestelmän 
ohjaamiseen tai tilaviestien lähettämiseen BMS-järjestelmälle.

Muistutus:c Lähtöliitännät ovat potentiaalittomia koskettimia (releitä). 
Niiden maksimikuormitus on 24 V / 1 A.

Toiminnot ja asetukset

Toiminnot ja asetukset riippuvat tulo- ja lähtöliitännöistä sekä 
ohjausyksikön asetuksista. Ne on kuvailtu tarkemmin kohdassa 
Käyttö.
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2.8.3 Ohjausyksikön asentaminen ja kytkeminen

1. Asenna kaapeli.

2. Jos ohjausyksikköön liitetään ulkoinen ohjaus: kytke tarvittavat 
johdotukset. Kaapelin halkaisija ei saa olla suurempi kuin  
0,75 mm.

3. Irrota ohjausyksikkö seinätelineestä.

4. Kytke ohjauskaapeli seinätelineen X397-liitäntään ja (mikäli 
asennetaan) ulkoisen ohjauksen kaapeli X426-liitäntään.

5. Kiinnitä seinäteline ruuvien avulla pistorasiaan tai seinään.

6. Laita ohjausyksikkö takaisin seinätelineeseen.

7. Halutessasi: Lukitse ohjausyksikkö alapuolen ruuvilla.

2.8.4 Ohjausyksikön liittäminen laitteeseen

Ohjausyksikön liitännät G ja D sijaitsevat kytkentäpaneelissa 
laiteyksikön päällä. Molemmat liitännät ovat toiminnoiltaan 
identtisiä. Toisessa liitännässä on päätyliitin.

1. Kytke ohjauskaapeli vapaaseen liitäntään G tai D.

Huomautus:n Älä poista päätyliitintä koska tällöin laite ei toimi oikein.

Huomautus:n Jätä noin  30 cm vapaata johtoa. Sitä tarvitaan, jotta 
elektroniikkayksikkö voidaan ottaa ulos laitteesta huollon 
yhteydessä.

Useampien laiteyksiköiden ohjaaminen yhdestä 
ohjausyksiköstä

1. Irrota jokaisesta liitettävästä laitteesta pääteliitin liitännästä 
G tai D.

2. Kiinnitä laitteet yhteen: Kytke ohjauskaapelit liitäntöihin G 
ja D.
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Huomautus:n Älä poista pääteliitintä viimeisestä laiteyksiköstä, koska 
tällöin laitteet eivät toimi oikein.

2.8.5 Ulkoanturin asentaminen

Muistutus:c Automaattiohjaus ei ole yhtä tehokas ilman ulkoanturia.

1. Asenna ulkoanturi seinään

- vähintään 1 metrin päähän sivulle oviaukosta tai 
vähintään 2 metriä oviaukon yläpuolelle

- suojaan auringolta ja sateelta.

2. Kytke ulkoanturi 1 laitteeseen kaapelilla (ei sisälly 
toimitukseen).

3. Kytke anturi ilmaverhon yläpuolella olevaan X82-liitäntään.

4. Asenna liitäntään (laitteen mukana toimitettava) 
kaapelivaippa.

Huomautus:n Jätä noin  30 cm vapaata johtoa. Sitä tarvitaan, jotta 
elektroniikkayksikkö voidaan ottaa ulos laitteesta huollon 
yhteydessä.

2.8.6 Ulkoisten ohjainten liittäminen laitteeseen 
(valinnainen)

Liitännät sijaitsevat kytkentäpaneelissa laiteyksikön päällä. Sieltä 
löytyvät tarvittavat liittimet.

• Liitä lähtösignaalikaapeli liittimeen  O1-O1 tai O2-O2.

• Liitä tulosignaalikaapeli liittimeen I1-I1.
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Huomautus:n Jätä noin  30 cm vapaata johtoa. Sitä tarvitaan, jotta 
elektroniikkayksikkö voidaan ottaa ulos laitteesta huollon 
yhteydessä.

2.9 Asennuksen viimeistely

2.9.1 Vapaasti roikkuvien mallien asennuksen 
viimeistely

1

2

Päätylevyjen asennus

1. Kiinnitä päätylevyt laitteen molempiin päihin:

- ripusta päätylevyt  1 päädyssä oleviin  reikiin 2
- paina päätylevyä alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen.

Jos asennat useamman laiteyksikön rinnakkain, asenna 
päätylevyt ainoastaan ulompiin päätyihin.

3

Imusäleikköjen asentaminen

2. Kiinnitä imusäleiköt laitteeseen:

- ripusta säleiköt laitteen yläpuolelta
- säleikköjen takana on ulokkeet. Sovita säleikön uloke 

kulmikkaaseen loveen 3.

2.9.2 Upotettujen mallien asennuksen viimeistely

Yleistä

Huomautus:n Varmista, että laitetta päästään huoltamaan ja korjaamaan 
esim. huoltoluukun kautta.

1

Puhalluskanavan mukauttaminen

Jos asennat useamman laiteyksikön rinnakkain, puhalluskanavaa 
on mukautettava niin, etteivät päätyreunat ole toistensa tiellä.

1. Irrota päätyreunalla varustettu päätykappale 1.
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2

2. Asenna päätykappale, jossa ei ole päätyreunaa 2.

3

4

Puhalluskanavan asentaminen

3. Tee kattoon aukko puhalluskanavaa varten (katso mitat 
taulukosta  2-3).

4. Kiinnitä molemmat kulmalistat 3 peltiruuveilla laitteeseen 
puhallusaukon reunoja pitkin.

5. Työnnä puhalluskanava 4 puhallusaukkoon halutulle 
korkeudelle.

6. Kiinnitä puhalluskanava peltiruuveilla kulmalistoihin 3.

Taulukko2-3Puhalluskanavan aukon mitat

VIITTAUS TYYPPI MITTA

b
a

a CA2 S-R 102 mm

CA2 M-R 102 mm

CA2 L-R 133,5 mm

CA2 XL-R 133,5 mm 

b CA2 100-R 1 008 mm

CA2 150-R 1 508 mm

CA2 200-R 2 008 mm

CA2 250-R 2 508 mm
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Imusäleikön asentaminen imukanavaan

7. Tee alakattoon aukko imukanavaa varten (katso mitat 
taulukosta  2-4).

8. Ota imusäleikkö ulos kehikosta:

- paina säleikön kahta nastaa  1 toisiaan kohti ja kallista 
säleikköä ulospäin

- paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.

9. Kiinnitä imusäleikön kehys imukanavaan. 

10. Laita säleikkö takaisin kehykseensä.

11. Asenna listat kehyksen ympärille.

12. Ripusta imukanava. Käytä mukana toimitettuja koukkuja tai 
neljää kierretankoa, M6.

Taulukko2-4Imukanavan aukon mitat

VIITTAUS TYYPPI MITTA

b
a

a CA2 S-R 268 mm

CA2 M-R 268 mm

CA2 L-R 368 mm

CA2 XL-R 368 mm

b CA2 100-R 1008 mm

CA2 150-R 1508 mm

CA2 200-R 2008 mm

CA2 250-R 2 508 mm

1

1

2

2
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Imuosan liittäminen laitteeseen

13. Liitä imuosa laitteeseen joustavilla kanavilla. Kiinnitä kanavat 
letkukiinnikkeillä.

2.9.3 Kasettimallien asennuksen viimeistely

Huomautus:n Laitemallien CA2 200 ja CA2 250 imukanava toimitetaan 
kahdessa osassa.

1

2

2

Imukanavan asennus

1. Asenna ilmukanava laitteeseen:

- ripusta imukanava laitteen yläosaan
- Kiinnitä 1 imukanavan reuna laitteeseen ruuveilla.

2. Kiinnitä imukanava nurkistaan kattoon 2. Käytä mukana 
toimitettuja koukkuja tai kahta kierretankoa, M6.

Varoitus:w Jos imukanavaa ei kiinnitetä kattoon, laite voi 
kallistua ja pudota alas kannakkeistaan.

1

1

2

2

Imusäleikön asennus

3. Ota imusäleikkö ulos kehikosta:

- paina säleikön kahta nastaa  1 toisiaan kohti ja kallista 
säleikköä ulospäin

- paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.

Taulukko2-5   Liitoskanavan halkaisija

TYYPPI KANAVAN HALKAISIJA

CA2 S-R 160 mm

CA2 M-R 160 mm

CA2 L-R 250 mm

CA2 XL-R 250 mm
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4. Kiinnitä kehys ruuveilla imukanavaan.

5. Laita säleikkö takaisin kehykseensä.

Viimeistely

6. Asenna listat laitteen ympärille.

7. Tee alakattoon aukko (katso mitat taulukosta  2-6). 

2.10 Laitteen käynnistäminen ja toiminnan tarkistaminen

Daikin-järjestelmään liitetyt mallit CA2 V ja CA2 Q:

• - kytke Daikin-sisäyksiköt ja -ulkoyksiköt päälle.

Kaikki mallit

1. Tarkista seuraavat liitännät:

- virtalähde

Taulukko2-6Laitteen tarvitseman aukon mitat

VIITTAUS TYYPPI MITTA

b
a

a CA2 S-C 829 mm

CA2 M-C 829 mm

CA2 L-C 1 113 mm

CA2 XL-C 1 113 mm

b CA2 100-C 1 008 mm

CA2 150-C 1 508 mm

CA2 200-C 2 008 mm

CA2 250-C 2 508 mm
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- ohjausyksikön ja laitteen (tai laitteiden) väliset 
ohjauskaapelit

- CA2 V- ja CA2 Q-mallit: laitteen (tai laitteiden) ja 
Daikin-komponenttien väliset ohjauskaapelit

- Ulkoiset ohjainkomponentit (mikäli käytössä).

2. Kytke virtalähde päälle ja/tai laita kaikkien liitettyjen 
laitteiden pistokkeet pistorasiaan.

Kun kytket virran ensimmäistä kertaa, ohjausyksikkö 
tarkistaa liitetyt laitteet ja näyttää sitten siihen liitettyjen 
laitteiden lukumäärän.

3. Ensimmäisellä käynnistyskerralla näytölle tulee asennusohje. 
Seuraa näitä ohjeita ja määritä eniten käytetyt asetukset 
asennusohjeen mukaisesti.

Jos asennusohje ei tule näkyviin, voit käynnistää sen 
valitsemalla Menu>Maintenance>Installation 
(Valikko>Ylläpito>Asennus).

Jos ohjausyksikkö ei toimi tai jos näytölle tulee 
virheilmoituksia, katso kohta Viat.

Vesilämmitteiset tai Daikin-järjestelmään liitetyt 
mallit

4. Tarkista, että lämmönvaihdin on liitetty oikein.

5. Varmista, että keskuslämmitysjärjestelmä tai Daikin-
järjestelmä on päällä.

6. Varmista, että lämmitys on päällä ohjausyksikössä.

7. Tunnustele, alkaako puhallusilma lämmetä. Tämä voi kestää 
jonkin aikaa.

8. Ilmaa lämmönvaihdin tarvittaessa.

Sähkölämmitteiset mallit

9. Varmista, että lämmitys on päällä ohjausyksikössä.

10. Tunnustele, alkaako puhallusilma lämmetä.

Lämmittämättömät mallit

11. Tunnustele, puhaltaako laite ilmaa.
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3 .  . Käyttö

3.1 Johdanto

Tässä luvussa kuvataan B-Touch-ohjausyksikön toiminnot, 
joiden avulla Comfort-ilmaverhoa käytetään.

B-Touch -ohjausyksikössä on kosketusnäyttö, josta voidaan 
ohjata kaikkia toimintoja:

• ilmaverhon kytkeminen päälle ja pois

• ilmaverhon puhallusvoimakkuuden asetus

• lämmityksen kytkeminen päälle ja pois.

• asetusten määrittely, niin että ilmaverhon toiminta voidaan 
mukauttaa tilanteen mukaan.

Useampien laiteyksiköiden ohjaaminen yhdestä 
ohjausyksiköstä

Jos samaan B-Touch-ohjausyksikköön on liitetty useampi 
laiteyksikkö, niin samat asetukset ohjaavat kaikkia laitteita.

Asetukset

✓ Paina ✓, kun haluat tallentaa asetukset ja palata edelliseen 
näyttöön.

✗ Valitse ✗, kun haluat palata edelliseen näyttöön tallentamatta 
muutoksia.

Ohjetoiminto

? Saat kulloiseenkin toimintoon liittyä lisätietoja, kun kosketat 
Help-kuvaketta.

3.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois

3.2.1 Ilmaverhon kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä ilmaverhon päälle ja pois manuaalisesti. Tästä 
riippumatta laitetta voidaan ohjata myös ulkoisilla ohjaimilla 
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(ks. kohdat 53. Control panel input (Ohjausyksikön tulo) ja 60. 
Function of input (Signaalitulon toiminto)).

• Kosketa ON/OFF-kuvaketta, kun haluat kytkeä ilmaverhon 
päälle tai pois päältä. 

Kun laite kytketään päälle, näyttö pimentyy hetken kuluttua, 
jotta se ei kuluta turhaan sähköä. Kun kosketat näyttöä, sen 
valo kytkeytyy uudestaan päälle. Tätä toimintoa ei voi poistaa 
käytöstä.

Kun laite kytketään pois päältä, näyttö pimentyy hetken 
kuluttua. Kosketa näyttöä, kun haluat aktivoida sen uudestaan.

3.3 Aloitusnäyttö

Ilmaverhon ja huoneenlämmön asetuksia voidaan säätää 
aloitusnäytöstä.

Kosketa ilmaverhokuvakkeen osia, kun haluat valita manuaali- 
tai automaattitilan tai kun haluat säätää ilmaverhon 
puhallusvoimakkuutta v tai huoneen lämpötilaa.

Kosketa ilmavirtakuvaketta, jos haluat tiivistelmän laitteen 
toiminnasta.

Kosketa Menu-kuvaketta, jos haluat avata päävalikon.

3.4 CHIPS-ohjaus

Ilmaverho toimii vakiona täysin automaattisesti ohjattuna. 
Valituista asetuksista riippuen ilmaverhoa voidaan ohjata myös 
manuaalisesti.

Automaattitilassa laite toimii CHIPS-ohjauksella. Ohjaus 
sovittaa ilmaverhon puhallusvoimakkuuden ja lämpötilan 
vaihteleviin sääolosuhteisiin. Näin energiankulutus pienenee 
mukavuus on paras mahdollinen, kun asetukset ovat kaikissa 
olosuhteissa ihanteelliset. CHIPS on lyhennys englannin kielen 
sanoista Corrective Heat and Impulse Prediction System.

Ilmaverhon toiminta perustuu ulkoilman lämpötilaan ja 
ilmaverhon lähistöllä vallitsevaan huoneenlämpöön.
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3.4.1 Automaattinen tai manuaalinen ohjaus

Ilmaverhossa on automaatti- ja manuaalitila. Tila voidaan valita 
koskettamalla ilmaverhokuvakkeen yläosaa.

Kun laite kytketään päälle, se käynnistyy aina automaattitilassa. 
Mikäli haluat käyttää laitetta ainoastaan manuaalitilassa, kytke 
automaattitila pois käytöstä valikon kautta: Menu>Settings 

(Asetukset)>1. Select modes (Toimintatilan valinnat).

3.4.2 Ilmaverhon puhallusvoimakkuuden säätäminen

Automaattisen puhallusvoiman ohjauksen säätäminen

Automaattitilassa puhallusvoimakkuutta ja ilmavirran lämpötilaa 
ohjataan automaattisesti. Sääolosuhteista riippuen voi 
automaattiasetusten säätäminen olla tarpeen. Mikäli tunnet 
kylmää vetoa lattian tasossa, voit lisätä automaattipuhalluksen 
voimakkuutta.

Huomautus:n Automaattisen puhallusvoiman säätäminen ei aina johda 
välittömään puhaltimen nopeuden muuttumiseen.

Puhallusvoiman asettamien manuaalisesti

Manuaalisella asetuksella puhallusvoimakkuuden taso voidaan 
valita 6 vaihtoehdosta. Jotta ilma-alueet saadaan tehokkaasti 
eroteltua, mutta energiakulutus kuitenkin pidettyä 
mahdollisimman pienenä, Biddle suosittelee käyttämään 
pienintä puhallusvoimaa, jolla ei vetoa ilmene. Saatat joutua 
säätämään asetusta päivän aikana.

3.4.3 Ilmaverhon suositeltu asetus

Jotta ilma-alueet saadaan tehokkaasti eroteltua, energiakulutus 
mahdollisimman pieneksi ja käyttö mahdollisimman helpoksi, 
Biddle suosittelee käyttämään täysautomaattista CHIPS-
ohjausta.

3.4.4 Lämpötilan ohjaus

Voit valita miellyttävän lämpötilan. Tämä on lämpötila 
ilmaverhon kohdalla.
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Daikinin järjestelmään liitettyjen laitteiden (CA2 V ja CA2 Q), 
lämpötilan ohjaus ei ole yhtä tarkka kuin vesi- tai 
sähkölämmityksessä.

3.5 Viat

ä Kuvake ä kertoo, että laitteeseen on ilmaantunut vika. 
Kuvakkeen vieressä näytetään vikailmoitus.

• Kosketa tätä ilmoitusta, niin saat lisätietoja viasta sekä 
toimintaohjeet.

Varoitus:w Jotkut viat voivat aiheuttaa vahinkoja tai olla 
vaarallisia ihmisille, jos niihin ei reagoida. Mikäli ä  
tulee näytölle, toimi ohjausyksikön näytön ohjeiden 
mukaan.

Huomautus:n Kuvake ä ja vikailmoitus pysyvät näytöllä, kunnes vika on 
korjattu.

Jos vika korjaantuu itsestään, tästä tulee näytölle viesti. 
Kosketa tätä viestiä, jolloin näytölle tulee Error history 

(Virheloki), josta voit lukea viimeiset viisi vikaa ja niiden 
ilmaantumisajankohdat. Tämän luettelon saa näkyviin myös 
valikon kautta: Menu>Maintenance-valikko (Kunnossapito)>Error 

history (Virheloki).

3.6 Päävalikko

Kosketa Menu-kuvaketta, jos haluat avata päävalikon. Valikosta 
voit määritellä erilaisia säännöllisesti tapahtuvia toimintoja sekä 
alivalikkojen asetuksia, joilla ilmaverhon toiminta voidaan 
mukauttaa tilanteen mukaan.

Kosketa Home-kuvaketta, kun haluat palata aloitusnäyttöön.

Voit vierittää luetteloa v ja x painikkeilla.

Jos ohjausyksikköä ei käytetä vähään aikaan, se palaa 
automaattisesti aloitusnäyttöön tallentamatta mahdollisia 
muutoksia.

Lock Screen (Näytön lukitseminen) Valitse Lock screen, jos haluat estää luvattoman käytön. 
Näytölle tulee kuvake #.
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Lukituksen avaaminen

Kosketa näyttöä 5 sekunnin ajan avataksesi lukituksen. 

Lämmityksen kytkeminen päälle ja pois

Ilmaverhon lämmitys voidaan kytkeä päälle ja pois 
manuaalisesti. Tästä voi olla hyötyä kesällä, kun lämmitys ei ole 
tarpeen.

Lämmityksen kytkeminen pois päältä kytkee pois päältä 
huoneen lämpötilan ohjauksen.

Toiminto voidaan ottaa pois käytöstä määritysvalikon 
asetuksella 89. 

• Valitse Heating, kun haluat kytkeä lämmityksen kytkeä 
päälle tai pois. Kun lämmitys on kytketty pois päältä, näytön 
ilmavirtakuvake on sininen.

Lämmitys voidaan kytkeä pois myös lähettämällä ohjaimelle 
ulkoinen signaali, ks. Menu>Configuration-valikko 

(Määritykset)>60. Function of input (Signaalitulon toiminto), 
asetus Heating OFF.

Filter (Suodatin) Likaiset suodattimet heikentävät ilmaverhon tehoa. Siksi 
suodattimet on puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti. 
Suodattimien huoltoväli lasketaan ilmaverhon käyttöön 
suhteutettuna. Suodattimen maksimihuoltoväliä voidaan 
muuttaa asetuksella.

Kun maksimihuoltoväli on kulunut aloitusnäytölle tulee tästä 
ilmoitus.

Suodatin voidaan puhdistaa esimerkiksi imuroimalla, ks. kohta 
Kunnossapito. Muutaman puhdistuskerran jälkeen suodatin 
pitää kuitenkin vaihtaa. Uusia suodattimia voi tilata Biddleltä.

Pitkäikäisiä suodattimia käytettäessä:

Suodattimen huoltoväli tulee asettaa suurimpaan sallittuun 
arvoon.

Clean display (Näytön puhdistaminen) Kun kosketusnäyttöä käytetään, siihen voi jäädä sormenjälkiä 
tai muuta likaa. Näyttö voidaan puhdistaa kostutetun pehmeän 
liinan avulla. 
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Timer (Ajastin) B-Touch-ohjausyksikössä on viikkoajastin. Jokaiselle 
viikonpäivälle voidaan määritellä kaksi käynnistys- ja 
sammutusaikaa. Laite on päällä käynnistys- ja sammutusajan 
välisen ajan. Toinen käynnistys- ja sammutusaika ovat 
valinnaisia.

Kun näytöllä on ON/OFF-painike, laite voidaan kytkeä päälle ja 
pois myös manuaalisesti. Seuraavasta kytkentähetkestä lähtien 
laite jatkaa taas ajastimen seuraamista.

Kun ajastin on päällä, aloitusnäytön sinisessä palkissa näkyy 
kuvake @.

3.7 Preferences-valikko (Määritykset)

Määritysvalikosta Preferences voidaan tehdä ohjausyksikön 
käyttöön liittyviä asetuksia.

Set language (Kielen asetus) Voit valita ohjausyksikön kielen. Valitse haluttu kieli luettelosta.

Set date and time (Päivämäärän ja ajan 
asetus)

Päivämäärää ja kellonaikaa tarvitaan sekä ajastintoimintoa 
varten että laitteen käyttötilastojen seurantaan.

Automaattinen kesäaikatoiminto siirtää kelloa kesä- ja 
talviaikaan sovellettavien eurooppalaisten sääntöjen mukaan. 
Jos et käytä tätä toimintoa, voit siirtää kellon kesäaikaan 
manuaalisesti. Kelloa siirretään silloin yksi tunti eteenpäin.

Display brightness (Näytön kirkkaus) Käyttäjä voi säätää näytön kirkkauden omien mieltymystensä 
tai käyttöolosuhteiden mukaan.

3.8 Settings (Asetukset)

Asetusvalikosta Settings voidaan tehdä asetuksia, jotka liittyvät 
laitteen päivittäiseen käyttöön. 

1. Select modes (Toimintatilan valinnat) Ohjausyksikössä on useita toimintatiloja. Toimintatilan valinnat 
(Select modes) määrittelee, mitkä näistä toimintatiloista 
voidaan valita aloitusnäytöltä.

5. Room temperature (Huoneenlämpö) Huoneenlämmön oletusarvo on lämpötila-asetus, jota 
käytetään aina laitteen käynnistyksen yhteydessä.

Tämä voidaan muuttaa manuaalisella asetuksella.
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6. Minimum air temperature (Ilman 
minimilämpö)

Määrittelee minimilämpötilaeron huoneenlämmön ja 
puhalluslämmön välillä.

Eroa voidaan kasvattaa mukavuussyistä. Pieni ero säästää 
energiaa.

9. Calibration (Kalibrointi) Jos ohjausyksikkö on sijoitettu epäsuotuisasti tai jos käytetään 
ilmaverhon lämpötila-anturia, saattaa näytön lämpötila poiketa 
todellisesta lämpötilasta.

Tällä toiminnolla voidaan mukauttaa lämpötilalukemaa.

11. Standard settings (Tehdasasetukset) Tämä valinta palauttaa tehdasasetukset. Configuration-valikko 

(Määritykset)-valikosta tehdyt asetukset kuitenkin säilyvät.

3.9 Configuration-valikko (Määritykset)

Määritysvalikosta (Configuration) voidaan tehdä asetuksia, joilla 
laitteen toiminta mukautetaan huoneeseen ja järjestelmään. 
Tätä valikkotasoa käytetään yleensä ainoastaan asennuksen, 
kunnossapidon ja huollon yhteydessä.

50. Access protection (Käyttösuojaus) Koko ohjausyksikön tai pelkästään valikon käyttö voidaan 
suojata nelinumeroisella PIN-koodilla.

Oletuksena PIN-koodi on 0000.

51. Indoor sensor (Sisäanturi) Sekä laiteyksikössä että ohjausyksikössä on anturi, joka mittaa 
sisäilman lämpötilaa. Järjestelmän käyttämä anturi voidaan 
määrittää:

• valitse ilmaverhon anturi, kun haluat automaattisen 
ohjauksen. Tämä on oletusasetus.

• Valitse ohjausyksikön anturi, jos haluat käyttää ilmaverhoa 
myös huoneen lämmittämiseen. Tällöin lattiatason veto voi 
aiheuttaa epämukavuutta.

52. Function of ON/OFF button 
(Virtapainikkeen toiminta)

Laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä manuaalisesti. Se 
voidaan kytkeä päälle tai pois päältä myös sisäisellä ajastimella 
tai ohjausyksikköön tai laitteeseen lähetettävällä ulkoisella 
signaalilla. Tässä tilanteessa manuaalinen virtakytkentä voidaan 
estää. ON/OFF-painiketta ei tällöin näytetä aloitusnäytöllä.
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53. Control panel input (Ohjausyksikön 
tulo)

Ohjausyksikössä on yksi signaalituloliitäntä. Siihen voidaan 
liittää ulkoinen ON/OFF-signaali tai ylimääräinen lämpötila-
anturi.

Kun ajastin on käytössä, ohjausyksikön signaalituloliitännän 
virtakytkentätoiminto on pois käytöstä tästä asetuksesta 
riippumatta.

Mikäli tuloon liitetään lisälämpötila-anturi, se korvaa 
ohjausyksikön sensorin toiminnan.

Ks. myös kohta 2.8.

54. Strength with door closed (Puhallus, 
kun ovi on suljettu)

Tästä voidaan asettaa puhaltimen vähimmäisnopeus, kun tulo 
aktivoidaan. Ota käyttöön ovikytkin, jos haluat vähentää 
puhaltimen nopeutta, kun ovi on kiinni.

Tällä asetuksella on vaikutusta vain, kun toiminto 60. Function 

of input (Signaalitulon toiminto) on asetettu arvoon High speed 
tai Low speed

55. Winter setting door (Oven talviasetus) Jos halutun ja todellisen huoneenlämmön ero on suurempi 
kuin tässä asetettu arvo, kytkentä aktivoidaan. Automaattinen 
liukuovi voidaan sitten asettaa puoliavoimeen asentoon.

Tällä asetuksella on vaikutusta vain, kun toiminto 61a/b. 

Function of output 1/2 on asetettu arvoon Winter setting door.

58. Maximum strength (Maksimipuhallus) Puhaltimen maksiminopeutta voidaan rajoittaa, jotta melutaso 
ei nouse liian suureksi. Toiminnolla on vaikutusta vain 
automaattitilassa.

Toiminnon käyttö voi vähentää mukavuutta.

60. Function of input (Signaalitulon 
toiminto)

Laitteessa on yksi signaalituloliitäntä, joka voidaan yhdistää 
toimintoon, jota ohjataan ulkoisella ohjaimella, kuten 
ovikytkimellä, termostaatilla tai BMS-järjestelmän signaalilla.

Jos ohjausyksikköön on kytketty useita laitteita, voidaan silti 
käyttää vain yhtä signaalituloa. Tällä tulolla ohjataan sitten 
kaikkia laitteita samalla tavoin.

Toiminnolla Unit OFF locally on vaikutusta ainoastaan niihin 
laitteisiin, joiden signaalitulot ovat käytössä.

Kun ajastin on käytössä, signaalituloliitännän All units ON/OFF -
toiminto on pois käytöstä tästä asetuksesta riippumatta.
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Toiminnon All units OFF ja NC (normally closed) kanssa 
kaikkien muiden liitettyjen laitteiden tuloihin on laitettava 
hyppyjohdin.

Ks. myös kohta 2.8.

61a/b. Function of output 1/2 Laitteessa on signaalilähtöliitäntää. Niitä voidaan käyttää 
esimerkiksi keskuslämmityksen tai jäähdytysjärjestelmän 
ohjaamiseen tai tilaviestien lähettämiseen BMS-järjestelmälle.

Lähdöt toimivat toisistaan riippumatta.

Useampien laiteyksiköiden ohjaaminen yhdestä 
ohjausyksiköstä

Näillä lähdöillä on aina vaikutus koko järjestelmään: Signaalit 
ovat aina samat kaikille ohjausyksikköön liitetyille laitteille.

Ks. myös kohta 2.8.

69. Temperature display 
(Lämpötilanäyttö)

Oletusarvoisesti näytetään huoneen lämpötila. Tällä 
toiminnolla voidaan valita näytettäväksi toinen lämpötila tai 
kytkeä lämpötilanäyttö kokonaan pois.

72. Error output (Virhesignaali) Jotkin vikailmoitukset saattavat johtua ulkoisista tekijöistä 
kuten keskuslämmitysjärjestelmästä, eivätkä ne välttämättä 
vaikuta ilmaverhon toimintaan.

Tällä toiminnolla nämä ilmoitukset voidaan poistaa. 
Turvallisuuteen liittyvät viestit näytetään aina.

76. Release delay (Ulkoisen ohjauksen 
viive)

Signaalituloa käytettäessä voidaan saapuvan signaalin vaikutus 
määritellä jatkumaan jonkin aikaa (releasedelay) signaalin 
päättymisen jälkeen.

Tätä asetusta voidaan käyttää esim. ovikytkimen kanssa siten, 
että tulosignaali pysyy aktiivisena hetken aikaa sen jälkeen, kun 
ovi on sulkeutunut.

77. Valve open (Venttiili auki) Kun laite kytkeytyy pois päältä, laitteen venttiili oletusarvoisesti 
suljetaan.

Toiminnon Valve open arvoksi voidaan asettaa prosenttiarvo, 
minkä suuruinen virtaus lämmönvaihtimesta laitteeseen 
pidetään päällä.
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80. Fan OFF temperature (Puhaltimen 
katkaisulämpö)

Kun ulko- ja sisälämpötilan erotus on hyvin pieni, ilma-alueiden 
erottelu ei ole niin tärkeää. Puhaltimet voidaan pois päältä 
energiansäästösyistä, mikäli lämpötilaero on hyvin pieni.

Asetus nolla tarkoittaa, että puhaltimet ovat aina päällä.

x

h

b

82. Installation height (Asennuskorkeus)

Jotta automaattiohjaus toimii mahdollisimman tehokkaasti ja 
energiakulutus pysyy mahdollisimman pienenä, on tärkeää 
asettaa ilmaverhon asennuskorkeus oikein.

Mikäli ovesta käy jatkuvasti voimakas veto, tätä arvoa voidaan 
kasvattaa ja näin vahvistaa ilmaverhon puhallusvoimakkuutta.

Asennuskorkeus on lattiasta puhallussäleikön alareunaan 
mitattu etäisyys h.

84. Heating off temperature 
(Lämmityksen katkaisulämpö)

Kun ulkoilman lämpötila nousee yli tämän arvon, ilmaverhon 
lämmitys kytketään pois päältä.

Korkeampi arvo lisää mukavuutta, matalampi säästää energiaa.

88. Outdoor temperature (Ulkolämpötila) Ulkoilman oletuslämpötila, jota käytetään, mikäli ulkoanturia ei 
ole liitetty tai sitä ei ole tunnistettu.

Muistutus:c Automaattiohjaus ei ole yhtä tehokas ilman ulkoanturia.

89. Heating off option (Lämmityksen 
katkaisu)

Tällä toiminnolla voidaan määritellä, voidaanko laite kytkeä 
päälle ja pois manuaalisesti.

3.10 Maintenance-valikko (Kunnossapito)

Maintenance-valikko sisältää tietoja laitteen käytöstä sekä 
useita toimintoja, joita tarvitaan vikojen korjaamisen 
yhteydessä.

Status (Tila) Antaa tietoja laitteen käytöstä.

Current error messages (Aktiiviset 
virheilmoitukset)

Näyttää yhteenvedon aktiivisista virheistä. Virheilmoituksia voit 
myös poistaa tästä.
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Error history (Virheloki) Näyttää yhteenvedon viidestä viimeksi ilmaantuneesta 
virheestä.

Installation guide (Asennusopas) Toiminto opastaa useimmin käytettyjen asetusten 
määrittelyssä.

Unit code (Laitekoodi) Tästä voidaan syöttää laitekoodi, kun laitteen piirilevy on 
vaihdettu.

Standard settings (Tehdasasetukset) Tämä valinta palauttaa tehdasasetukset. Configuration-valikosta 
tehdyt asetukset kuitenkin säilyvät.

Factory configuration 
(Tehdasmääritykset)

Tämä valinta palauttaa kaikki alkuperäiset tehdasmääritykset. 
Kaikki asetukset palautetaan tehdasarvoihin.

Reset control panel (Ohjausyksikön 
nollaus)

Ohjausyksikkö etsii kytkennät ja kytkee laitteet uudestaan.

Tätä toimintoa käytetään vikojen korjauksessa ja laitteiden 
liittämisen tai poistamisen yhteydessä.

3.11 USB-valikko

Ohjausyksikössä on USB-liitäntä, johon voidaan liittää 
ainoastaan USB-muistitikku. Liitäntää käytetään

• ohjelmiston päivittämiseen

• asetusten tuomiseen ja viemiseen 

• käyttötietojen vientiin.

Valikko aktivoituu automaattisesti, kun USB-muistitikku 
laitetaan liitäntään. Valikko suljetaan, kun USB-muistitikku 
poistetaan liitännästä.

Muistutus:c Älä irrota USB-muistitikkua ohjelmistopäivityksen tai 
tietojen tuonnin tai viennin aikana.

Varoitus:w Muunlaisten elektronisten laitteiden liittäminen 
USB-liitäntään voi aiheuttaa vakavia vaurioita 
ohjausyksikölle tai muille elektronisille 
komponenteille.
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Software update (Ohjelmistopäivitys) Biddle kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja suosittelee, että päivität 
ohjausyksikön ohjelmiston, kun päivityksiä julkaistaan. Tarkista 
saatavuus osoitteesta osoitteessa Biddle sivustolla.

• Asennetun ohjelmiston versio voidaan tarkistaa valikosta 
Maintenance-valikko (Kunnossapito)>Status (Tila).

• Lataa ohjelmiston viimeisin versio osoitteesta osoitteessa 
Biddle sivustolla.

Export/import settings (Asetusten vienti/
tuonti)

Tällä valinnalla voidaan kopioida asetuksia ohjausyksiköstä 
toiseen.

Export log ......... (Vie loki) Export log -toiminnot tallentavat tiedot ilmaverhon 
toiminnasta USB-muistitikulle. Nämä tiedot voidaan sitten 
analysoida tietokoneella.
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4 .  . Kunnossapito

4.1 Suodattimen vaihto tai puhdistus

4.1.1 Johdanto

Likaiset suodattimet heikentävät ilmaverhon tehoa. Siksi 
suodattimet on puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti. 
Suodattimien huoltoväli lasketaan ilmaverhon käyttöön 
suhteutettuna. Suodattimen maksimihuoltoväliä voidaan 
muuttaa asetuksella.

Suodatin voidaan puhdistaa esimerkiksi imuroimalla. Muutaman 
puhdistuskerran jälkeen suodatin pitää kuitenkin vaihtaa. Uusia 
suodattimia voi tilata Biddleltä.

4.1.2 Suodattimen puhdistus

1. Valitse ohjausyksiköstä Menu>Filter>Clean filter .

2. Odota, kunnes puhaltimet ovat pysähtyneet ja että 
lämmönvaihdin on jäähtynyt.

3. Puhdista tai vaihda suodattimet

4. Valitse ohjausyksiköstä OK, kun olet saanut suodattimet 
puhdistettua tai vaihdettua. 
Suodattimen käyttöikä asetetaan silloin nollaan.

4.1.3 Suodattimen irrotus

Vapaasti roikkuvat mallit

1. Irrota imusäleikkö laitteesta: 

- nosta säleikköä alaosasta ja ota se irti. 
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2. Irrota säleet säleiköstä:

- nosta säleosaa ylöspäin 
- kallista säleosaa hieman ylös
- Irrota säleosa säleiköstä.

3. Puhdista tai vaihda suodatin.

Oikein Väärin

Huomautus:n Kun laitat säleosaa takaisin paikalleen,

varmista, että se tulee säleikköön oikeinpäin.

1

1

Upotettavat ja kasettimallit

1. Avaa imusäleikkö:

- - paina säleikön kahta nastaa 1 toisiaan kohti, niin 
säleikkö avautuu alas.

2. Ota suodatin ulos säleiköstä.

3. Puhdista tai vaihda suodatin.

1

1 Pitkäikäinen suodatin vapaasti roikkuvissa malleissa

1. Irrota imusäleikkö laitteesta: 

- nosta säleikköä alaosasta ja ota se irti. 

2. Avaa ruuvit 1.
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2
3

3

3

4

5

3. Irrota suodatinkasetti 2 imusäleiköstä.

4. Irrota suodatin suodatinkasetista:

- Avaa ruuvit 3.
- Irrota lista 4.
- Tee samoin kasetin toisella puolella.
- Ota suodatinmateriaali  5 ulos.

5. Puhdista tai vaihda suodatin.

6. Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen päinvastaisessa 
järjestyksessä.

1

1

2

2

Pitkäikäinen suodatin upotettavissa ja kasettimalleissa

1. Ota imusäleikkö ulos kehikosta:

- - paina säleikön kahta nastaa  1 toisiaan kohti, 
niin säleikkö avautuu alas.

- paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.

3

4

4 3

3
4

3

2. Avaa ruuvit  3 ja poista listat  4.

3. Ota suodatin ulos säleiköstä.

4. Puhdista tai vaihda suodatin.

5. Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen päinvastaisessa 
järjestyksessä.

4.2 Laitteen puhdistaminen

Laitteen ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja 
miedolla puhdistusaineella. Liuottimia ei saa käyttää. 

Muistutus:c Varmista, ettei laitteeseen pääse vettä.
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4.3 Määräaikaishuolto

Biddle suosittelee, että asentaja tai muu tekninen asiantuntija 
suorittaa seuraavat tarkistukset ja huoltotoimenpiteet joka 
vuosi.

• Tarkista, että suodatin on riittävän puhdas ja ehjä. Vaihda 
suodatin tarvittaessa (ks. kohta 4.1).

• Tarkista, että lämmönvaihdin tai sähkölämmityselementit 
ovat puhtaat. Pinttynyt lika voi aiheuttaa epämiellyttävää 
hajua.

Puhdista varovasti pölynimurilla. 

Muistutus:c Lämmönvaihtimen lamellit rikkoutuvat helposti

Varoitus:w Lämmönvaihtimen lamellit ovat teräviä.

• Tarkista puhaltimien toiminta.

• Tarkista, onko ohjausyksikön muistissa virheilmoituksia (ks. 
kohta 5.3).
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5 .  . Viat

5.1 Turvallisuusohjeet

Vaara:d Vain pätevä asiantuntija saa työskennellä laitteen 
sisäpuolisten osien parissa.

Varoitus:w Tutustu ennen laitteen avaamista  kohdan 1.5 
turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

5.2 Yksinkertaisten ongelmien selvittäminen

Mikäli epäilet vikaa, yritä ratkaista ongelma oheisen taulukon 
avulla. Tähän ei vaadita asiantuntijaa.

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU

Laite ei toimi, ja ohjausyksikön 
näytöllä ei näy mitään.

Laite on pois päältä. Aktivoi näyttö koskettamalla sitä.

Ohjausyksikkö ei saa virtaa. Tarkista virransyöttö: 
• pistoke
• turvakytkin
• sulake.

Näyttö on päällä, muttei reagoi 
kosketukseen.

Jos näytöllä näkyy #-kuvake,  näyttö 
on lukittu.

Kosketa näyttöä 5 sekunnin ajan 
avataksesi lukituksen.

Ilmaverho on kytketty pois päältä, 
mutta toimii silti.

Vain sähkölämmitteiset mallit: 
laitteen automaattinen jäähdytys 
on päällä.

Tämä ei ole toimintahäiriö. Laite 
kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä 10 minuutin kuluessa.

Laite puhaltaa kylmää ilmaa 
(ilman vikailmoitusta).

Jos näytön ilmavirtakuvake on 
sininen, lämmitys on kytketty pois 
päältä.

Kytke lämmitys päälle valikosta: 
Menu>Heating

Puhallusilman lämpötila riippuu 
ulko- ja sisälämpötilasta.

Tämä ei ole toimintahäiriö. Mikäli 
tämä on ongelma, toiminnon 84. 

Heating off temperature arvoa 
voidaan kasvattaa.

Laite on päällä, mutta puhaltimet 
eivät toimi.

Puhaltimet saattavat olla pois 
päältä, mikäli ulkoilman ja 
sisäilman lämpötilaero on hyvin 
pieni.

Tämä ei ole toimintahäiriö. Mikäli 
tämä on ongelma, toiminnon 80. 

Fan off temperature arvoksi 
voidaan asettaa nolla.
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5.3 Ohjausyksikön vikailmoitukset

5.3.1 Vikojen tarkistaminen

Aktiiviset viat

ä Aktiiviset viat näkyvät aloitusnäytöllä. Jos vika on korjaantunut 
itsestään, tästä tulee näytölle viesti.

Kun käyttäjä koskettaa virheilmoitusta, näytölle tulee 
toimintaohjeet. Ilmoitus katoaa aloitusnäytöltä vasta sitten, kun 
vika on korjattu.

Vikoja voi samaan aikaan olla useampia kuin yksi. Saat 
aktiivisten vikojen luettelon näkyville valikosta: 
Menu>Maintenance>Current faults.

Aikaisemmat viat

Jos vika on korjaantunut itsestään, tästä tulee näytölle viesti. 
Kosketa tätä viestiä, jolloin näytölle tulee Fault history, josta 
voit lukea viimeiset viisi vikaa ja niiden ilmaantumisajankohdat. 

Näyttö välkkyy Virransyöttö on liian heikko tai 
epävakaa

Säädä näytön kirkkaustasoa 
alemmaksi, kunnes välkkyminen 
loppuu.

Ohjausyksikön ja ensimmäisen 
laitteen välinen johto on liian 
pitkä

Leikkaa ylimääräinen osa 
kaapelista pois.

Daikin-järjestelmään liitetyt laitteet CA2V ja CA2Q:

Daikin-ohjausyksikön painikkeet 
 ja  eivät toimi. 

Nämä painikkeet eivät ole 
käytössä.

Ilmaverhoa käytetään B-Touch-
ohjausyksikön avulla.

Ilmaverho puhaltaa 
lämmittämätöntä ilmaa.

Daikin-järjestelmässä on jokin 
vika

Tarkista Daikin-ohjausyksikön 
asetukset. 

Daikin-järjestelmä on kytkenyt 
lämmityksen automaattisesti pois 
päältä.

Tarkista Daikin-ohjausyksikön 
asetukset. 

Ilmaverho puhaltaa 
lämmittämätöntä tai kylmää ilmaa 
tai ei toimi ollenkaan, Daikin-
ohjausyksikön näytöllä näkyy 

.

Daikin-järjestelmä toimii 
jäänpoistotilassa. Tämä kestää 
5–10 minuuttia.

Odota, kunnes jäänpoisto on 
suoritettu.

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU
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Tämän luettelon saa näkyviin myös valikon kautta: 
Menu>Maintenance>Fault history.

Tämä viesti poistuu näytöltä, kun sitä kosketetaan tai kun laite 
kytketään uudestaan päälle.

5.3.2 Vikailmoitusten poistaminen

Useimmat vikailmoitukset katoavat automaattisesti, kun 
ongelma on ratkaistu. Eräiden vikojen korjaus vaatii kuitenkin 
virheilmoituksen poistamista valikon kohdasta 
Menu>Maintenance>Current faults.

5.3.3 Ohjausyksikön uudelleenmäärittely

Jotkin viat voidaan korjata määrittelemällä ohjausyksikkö 
uudelleen valikon kohdasta Menu>Maintenance>Reconfigure: 
Ohjausyksikkö etsii ja kytkee laitteet uudestaan.

Kaikki asetukset säilyvät.

5.4 Virheilmoituksen aiheuttaneiden vikojen korjaaminen

Yritä ratkaista virheilmoituksen aiheuttavat ongelmat oheisen 
taulukon avulla. Tekninen asiantuntemus on tarpeen tässä.

KOOD
I

TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU

E1 Ohjainyksikkö ei kommunikoi yhden 
tai useamman liitetyn laitteen 
kanssa.

Tämä vika saattaa ilmaantua
• kun liitetty yksikkö poistetaan tai 

vaihdetaan
• jos virransyöttö liitettyyn 

laitteeseen katkeaa hetkeksi
• jos johdoitus on virheellinen
• jos laitteessa on vika.

1. Nollaa ohjausyksikkö (ks. kohta 5.3.3).
2. Tarkista, että sähkönsyöttö toimii kaikkiin liitettyihin 

laitteisiin.
3. Tarkista, että pääteliitin on paikoillaan viimeisen liitetyn 

laitteen kytkentäpaneelissa.
4. Tarkista ohjauskaapelit:

- ovatko liittimet paikallaan tai onko kaapeleissa 
vaurioita?

- ovatko ne suoria tai siistillä rullalla?
- ovatko ne suojassa magneettikentiltä?

5. Tarkista piirilevyn sulake F2 kaikista laitteista.
6. Tarkista kytkentäpaneelin ja piirilevyn liittimien X380 ja 

X390 välinen johdotus.
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E2 Laitteissa on väärä tai tuntematon 
laitekoodi tai järjestelmässä on 
yhteensopimattomilla laitekoodeilla 
varustettuja laitteita.

1. Tarkista laitekoodit tyyppikilvestä ja vertaa niitä 
keskenään (ks. kohdat 1.4.4 ja 2.8.1).

Ohjausyksikön ohjelmisto on 
vanhentunut.

1. Tarkista ohjausyksikössä olevan ohjelmiston versio 
(Menu>Maintenance>Status).

Ohjainyksikkö on päällä, mutta 
minkään laitteen kanssa.

1. Nollaa ohjausyksikkö (ks. kohta 5.3.3).
2. Tarkista ohjauskaapelit:

- ovatko liittimet paikallaan tai onko kaapeleissa 
vaurioita?

- ovatko ne suoria tai siistillä rullalla?
- ovatko ne suojassa magneettikentiltä?

3. Tarkista kytkentäpaneelin ja piirilevyn liittimien X380 ja 
X390 välinen johdotus.

E3 Sähkölämmitteiset mallit:

Ohjelmisto on havainnut liian 
korkean lämpötilan ja kytkenyt 
lämmityksen pois päältä, tai 
lämpötila-anturi (PTC) ei toimi.

Mikäli vian syytä ei selvitetä, 
laite voi vaurioitua.

1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Tarkista puhaltimet. Jos yksi tai useampi puhallin ei 

toimi, tarkasta
- puhaltimien johdotus
- piirilevyn kytkennät (liittimet X130, X120 ja X110)
- muuntajan sulake
- itse muuntaja.
Mikäli nämä ovat kunnossa, vaihda puhallin.

3. Tarkista lämpötila-anturin johdotus ja liitäntä. 
Mikäli nämä ovat kunnossa, vaihda lämpötila-anturi.

E4 Sähkölämmitteiset mallit:

Ylilämpösuoja on sammuttanut 
koneen. Tämä suojaa laitetta 
ylikuumenemiselta.

Tämä vika saattaa ilmaantua
• jos laite on tilapäisesti sammunut, 

esim. sähkökatkoksen 
seurauksena

• jos suodatin on likainen eikä 
päästä riittävästi ilmaa läpi.

Muissa tapauksissa kyseessä 
saattaa olla vakava vika, joka 
voi olla vaaraksi ihmisille. 

1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Tarkista puhaltimet. Jos yksi tai useampi puhallin ei 

toimi, tarkasta
- puhaltimien johdotus
- piirilevyn kytkennät (liittimet X130, X120 ja X110)
- muuntajan sulake
- itse muuntaja.

Mikäli nämä ovat kunnossa, vaihda puhallin.
3. Tarkista, onko suodatin likainen. Puhdista se tai vaihda 

tarvittaessa.

Jos virhe toistuu, ota yhteys Biddleen.

KOOD
I

TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU
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E5 Sähkölämmitteiset mallit:

Lämmitys ei kytkeydy pois päältä 
viallisen releen vuoksi.

Kyseessä saattaa olla vakava 
vika, joka voi olla vaaraksi 
ihmisille.

1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Kytke laitteen virransyöttö pois päältä ja päälle.
3. Anna koneen toimia jonkin aikaa ilman lämmitystä (ks. 

kohta 3.6) tarkista pysyykö puhallusilma viileänä.

Kyseessä on vaarallinen vika, mikäli
- lämmitys jatkuu edelleen
- vikailmoitus toistuu 30 minuutin sisään
- vikailmoitus toistuu jatkuvasti.

Tällaisessa tapauksessa toimi seuraavasti:
- irrota laite välittömästi virtalähteestä
- ota yhteys Biddleen.

E6 Vesilämmitteiset mallit:

Jäätymisvaara, koska 
puhalluslämpötila on liian alhainen. 
Jäätymisenesto on aktivoitunut (ks. 
kohta 2.5.2).

Jäätyminen voi vaurioittaa 
lämmönvaihdinta.

1. Varmista, että huoneen lämpötila on yli  8 ºC.
2. Seuraa virhekoodin F3 ohjeita.

Voit välttää tämän vian antamalla laitteen käynnistää 
keskuslämmitysjärjestelmän jäätymisen uhatessa (aseta 
toiminto 61a/b. Function of output arvoon Frost protection).

E7 Puhallus ei toimi.
Laitteen sähkölämmitys kytketään 
pois päältä.

1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Tarkista puhaltimet. Jos yksi tai useampi puhallin ei 

toimi, tarkasta
- puhaltimien johdotus
- piirilevyn kytkennät (liittimet X130, X120 ja X110)
- muuntajan sulake
- itse muuntaja.

Mikäli nämä ovat kunnossa, vaihda puhallin.

F1 Vika puhallusilman säätöpellissä. 1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Muuta lämmityksen voimakkuutta ohjausyksiköstä ja 

tarkista, liikkuuko säätöpelti.
3. Poista mahdolliset esteet säätöpellin edestä.
4. Tarkista, että laite EI ole kytketty päälle virransyötön 

avulla (jos laite käynnistetään virtalähteen avulla, 
säätömoottori voi vaurioitua)

5. Tarkista johdotukset sekä liittimet X140 ja X210.
6. Vaihda säätömoottori.

KOOD
I

TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU
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F2 Vesilämmitteiset mallit:

Ylikuumeneminen.

Tämä vika voi ilmaantua, jos 
ohjausventtiili ei toimi oikein.

1. Kytke ilmaverho pois päältä ohjausyksikön avulla. 
Odota minuutin ajan ja käynnistä laite uudestaan.

2. Tarkista, etteivät syöttö- ja paluuputkien liitännät ole 
kytketty ristiin.

3. CA S/M:Tarkista säätömoottorin LED-merkkivalo: sen 
kuuluu syttyä, kun laite kytketään päälle tai pois päältä 
ohjausyksiköstä.

4. Tarkista seuraavat johdotukset ja kytkennät: 
säätömoottori (X230) ja puhallusilman lämpötila-anturi 
(X350).

5. Irrota säätömoottori venttiilistä ja tarkista, että 
mekaniikka toimii ja ettei vaurioita ole.

F3 Vesilämmitteiset mallit:

Keskuslämmitysjärjestelmä 
kytkeytyy päälle myöhemmin kuin 
laite.

Voit 
• kytkeä keskuslämmitysjärjestelmä päälle aikaisemmin
• antaa laitteen käynnistää keskuslämmitysjärjestelmän 

(toiminto 61a/b Function of output, asetus Heating ON)
• ottaa tämän virheilmoituksen pois päältä (toiminto 72. 

Set error display, asetusdisable).

Vesilämmitteiset mallit:

Lämmitys on heikko.

Tämä vika saattaa ilmaantua
• jos laite ei saa tarpeeksi lämmintä 

vettä
• jos ohjausventtiili ei toimi oikein.

1. Tarkista keskuslämmitysjärjestelmä:
- onko se päällä?
- tuleeko laitteelle tarpeeksi lämmintä vettä?

2. Tarkista lämpeneekö lämmönsiirrin kokonaisuudessaan; 
mikäli ei, ilmaa se.

3. CA S/M: Tarkista säätömoottorin LED-merkkivalo: sen 
tulee syttyä, kun lämmitysvoimaa lisätään tai 
vähennetään.

4. Tarkista seuraavat johdotukset ja kytkennät: 
säätömoottori (X230) ja imuilman lämpötila-anturi 
(X360).

5. Irrota säätömoottori venttiilistä ja tarkista, että 
mekaniikka toimii ja ettei vaurioita ole.

Sähkölämmitteiset mallit:

Lämmitys ei riitä, koska yksi tai 
useampi lämmityselementti ei toimi.

1. Tarkista pääsulakkeet.
2. Tarkista lämmityselementtien johdotukset sekä 

liittimet. Käytä kytkentäkaaviota apunasi.
Jos nämä ovat kunnossa, on releeseen tullut vika; ota 
yhteys Biddleen.

F3 Kaikki mallit:

Mikäli puhaltimien siipirattaat eivät 
pyöri:

1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Tarkista puhaltimet. Jos yksi tai useampi puhallin ei 

toimi, tarkasta
- puhaltimien johdotus
- piirilevyn kytkennät (liittimet X130, X120 ja X110)
- muuntajan sulake
- itse muuntaja.

KOOD
I

TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU
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5.5 Ilmoittamattomien vikojen selvittäminen

Jos epäilet vikaa, mutta mitään vikailmoitusta ei näy:

1. Tarkista kohdasta 5.2, pystytkö itse selvittämään ongelman 
helposti.

2. Yritä ratkaista ongelma oheisen taulukon avulla. Tähän ei 
tarvita teknistä asiantuntemusta.

F4 Ohjausyksikön lämpötila-anturiin on 
tullut vika.

Huoneenlämmön ohjaus perustuu 
nyt ainoastaan imuilman anturiin.

Vaihda ohjausyksikkö, jos haluat, että huoneilmaan 
lämpötilaa ohjataan ohjausyksikön anturilla (eli kun 
toiminto 51. Indoor sensor on asetettu arvoon Control 

panel).

F5 Puhallusilman lämpötila-anturi ei 
toimi.

1. Tarkista anturin johdotus ja liitäntä (liitin X350).
2. Vaihda anturi.

F6 Imuilman lämpötila-anturi ei toimi. 1. Tarkista anturin johdotus ja liitäntä (liitin X360).
2. Vaihda anturi.

F8 Ilmavirta-anturissa on vika. 1. Poista vikailmoitus (ks. kohta 5.3.2).
2. Tarkista ilmavirta-anturin johdotukset ja liitäntä (liitin 

X370).
3. Vaihda anturi.

KOOD
I

TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU

Ohjainyksikkö toimii, 
mutta laite ei 
noudata ohjausta.

Ulkoinen signaali ohjaa 
laitetta.

1. Tarkista toiminnot 60. Function of input ja 76. 

Release delay Configuration-valikosta.

Puhaltimet saattavat olla 
pois päältä, mikäli ulkoilman 
ja sisäilman lämpötilaero on 
hyvin pieni.

Tämä ei ole toimintahäiriö. Mikäli tämä on ongelma, 
toiminnon 80. Fan off temperature arvoksi voidaan 
asettaa nolla.

Puhaltimet eivät toimi. 1. Tarkista muuntajan sulake.
2. Tarkista johdotukset muuntajan ja puhaltimien 

välillä (liittimet X120 ja X130).
3. Vaihda muuntaja.
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Laite ei toimi ja 
näyttö on pimeä eikä 
reagoi kosketukseen. 

Laite ei toimi. 1. Tarkista virtaliitännät ja johdotus.

Ohjausyksikön ja piirilevyn 
väliset kytkennät ovat 
virheelliset.

1. Tarkista ohjauskaapeli.
2. Tarkista kytkentäpaneelin ja piirilevyn liittimien 

X380 ja X390 välinen johdotus.

Piirilevy ei toimi; piirilevyn 
LED-merkkivalot eivät pala.

1. Tarkista sulake F2.
2. Tarkista tarkista virtakaapeli (liitin X110).
3. Vaihda piirilevy.

Ohjausyksikössä on vika. 1. Tarkista ohjausyksikön toiminta liittämällä se 
toiseen laitteeseen toisella kaapelilla. 
Jos ohjausyksikkö ei toimi, vaihda se uuteen.

Yksi puhaltimista ei 
toimi.

Puhallin on rikkoutunut tai 
viallinen.

1. Tarkista puhaltimen johdotukset.
2. Tarkista muuntajan sulake.
3. Vaihda puhallin.

Puhaltimet eivät 
toimi tietyllä 
voimakkuudella.

Kyseinen kytkentä on 
virheellinen.

1. Tarkista muuntajan liitännät.
2. Tarkista liitin X130.

Daikin-järjestelmään liitetyt laitteet CA2 V ja CA2 Q:

Daikin-ohjausyksikön 
näytöllä ei näy 
mitään.

Laite ei saa virtaa. 1. Tarkista virransyöttö.
2. Perehdy ohjausyksikön asennusoppaaseen.
3. Ota yhteys toimittajaan.

Ohjausyksikön liitäntä on 
virheellinen.

Ilmaverhon Daikin-
komponenteissa on vika.

Daikin-ohjausyksikkö 
ilmoittaa viasta 
(vilkkuva LED-
merkkivalo ja/tai 
virhekoodi).

Laitteen tai ulkoyksikön 
Daikin-komponentit ovat 
havainneet vian.

1. Perehdy ulkoyksikön huolto-oppaaseen.
2. Ota yhteys toimittajaan.

Laite puhaltaa 
jatkuvasti viileää 
ilmaa ja/tai laitteesta 
pisaroi tiivistynyttä 
vettä.

Ilmaverhossa on vika.

Varoitus: Tilanne voi 
olla vaarallinen tai 
aiheuttaa vaurioita.

1. Katkaise välittömästi virta koko järjestelmästä.
2. Ota yhteys toimittajaan.

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY RATKAISU
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6 .  . Huolto

6.1 Turvallisuusohjeet

Vaara:d Laitetta saa huoltaa vain pätevä asentaja.

Varoitus:w Tutustu ennen laitteen avaamista  kohdan 1.5 
turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

6.2 Laitteen avaaminen

Kaikki mallit

1. Kytke laite pois päältä ohjausyksikön avulla.

Varoitus:w Irrota virtalähde (irrota virtapistoke pistorasiasta 
tai käännä turvakytkin OFF-asentoon).

Vapaasti roikkuvat mallit

2. Irrota imusäleikkö laitteesta: 

- nosta säleikköä alaosasta ja ota se irti. 

1

1

2

2

Kasettimallit

1. Ota imusäleikkö ulos kehikosta:

- - paina säleikön kahta nastaa  1 toisiaan kohti, 
niin säleikkö avautuu alas.

- paina kahta nastaa 2 toisiaan kohti ja ota säleikkö ulos.
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3
3

2. Avaa ruuvit 3 ja irrota kehikko.

1
1 1 1

Kaikki mallit

3. Irrota moottoriluukku:

- avaa ruuvit 1
- vedä luukkua hieman eteenpäin ja nosta se pois.

Muistutus:c Koko luukku irtoaa, kun vedät sitä eteenpäin; varo, ettei se 
pääse putoamaan.

Varoitus:w Kun laitat moottoriluukun paikoilleen, kiinnitä se 
aina reunapyälletyillä laippapulteilla; niitä tarvitaan 
maadoitukseen.

6.3 Elektroniikkayksikkö

6.3.1 Johdanto

Laitteessa on yksi elektroniikkayksikkö. Siihen kuuluu

- muuntaja
- piirilevy
- kytkentäpaneeli
- sulakkeet.
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6.3.2 Elektroniikkayksikön irrottaminen

1. Kytke laite pois päältä ohjausyksikön avulla.

Varoitus:w Irrota virtalähde (irrota virtapistoke pistorasiasta 
tai käännä turvakytkin OFF-asentoon).

1

2. Irrota moottoriluukku (ks. kohta 6.2).

3. Irrota kaikki laitteeseen kiinnitetyt liittimet ja maadoitukset 
piirilevystä.

4. Avaa ruuvit 1.

5. Irrota elektroniikkayksikkö.

6. Irrota liittimet kytkentäpaneelista.

Huomautus:n Laitteesi elektroniikkayksikkö voi näyttää erilaiselta kuin 
kuvassa.

6.4 Daikin Electronics (CA2 V ja CA2 Q)

6.4.1 Johdanto

Biddlen elektroniikkayksikön lisäksi laitteessa on myös Daikinin 
elektroniikkayksikkö.

6.4.2 Laitteen elektroniikka yksikköjen esiin ottaminen

Varoitus:w Tutustu ennen laitteen avaamista  
kohdan 1.4 turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

1

3

2
Kaikki mallit

1. Irrota laitteen moottoriluukku 1 (ks. ilmaverhomallin CA 
käsikirja).

2. Biddlen elektroniikkayksikkö sijaitsee kohdassa 2.
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3

2

Mallit, joiden puhaltimen leveys on 150, 200 tai 250.

3. Irrota kansi 3. Daikinin elektroniikkayksikkö sijaitsee 
tämän kannen takana.

4

Mallit, joissa puhallusaukon leveys on 100

4. Irrota kansi 4 laitteen sivusta. Daikininelektroniikkayksikkö 
sijaitsee tämän kannen takana.

6.5 Sulakkeet

Laitteessa on 2 sulaketta: 

- muuntajan sulake 1
- piirilevyn sulake 2 (F2).

Sulakkeiden arvot näkyvät piirilevyssä.

Vain CA2  V ja CA2  Q -mallit: 
Daikinin elektroniikkayksikössä on piirilevyllä yksi lisäsulake 
(F1U).

6.6 Puhallusosan irrotus

Puhalluskammiossa on ilmaventtiili ja säätömoottori.

Upotetut mallit

1. Irrota puhalluskanava laitteesta (ks. kohta 2.9.2).
62



KÄSIKIRJA HUOLTO
Kaikki mallit

1
2

2

1. Irrota moottoriluukku (ks. kohta 6.2).

2. Puhalluskanavasta on seuraavat liitännät 
elektroniikkayksikköön (1):

- piirilevyn säätömoottoriliitännät (liittimet X140 ja 
X210)

- maaliitäntä.

Irrota nämä liitännät.

3. Puhallussäleikön lamellien välissä on 4 ruuvia ( 2). Avaa ne.

Muistutus:c Kannattele puhalluskanavaa, kun avaat ruuveja.

4. Puhalluskanava irtoaa. Nosta se alas varovasti.

6.7 Lämmönvaihtimen ilmaaminen

1 Vain vesilämmitteiset mallit

Ilmausventtiili 1 sijaitsee laitteen vasemmassa yläkulmassa.

6.8 Lämmönvaihtimen valutus

1

Vain vesilämmitteiset mallit

Tyhjennystulppa 1 sijaitsee laitteessa vasemmalla.
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6.9 Laitekoodin syöttäminen

6.9.1 Johdanto

Laitekoodi pitää syöttää, jos laitteen piirilevy vaihdetaan. 
Laitekoodi riippuu laitetyypistä ja se on ilmoitettu 
tyyppikilvessä (ks. kohta 1.4.4).

Tyyppikoodi voidaan syöttää kahdella tavalla:

• Suoraan ohjausyksiköstä, jos siihen on liitetty yksi laite

• piirilevyn ja ohjausyksikön kautta, jos laitteita on liitetty 
enemmän kuin yksi.

Varoitus:w Virheellisen koodin syöttäminen johtaa laitteen 
heikkoon toimintaan.

6.9.2 Laitekoodin syöttäminen ohjausyksikön avulla

Muistutus:c Laitekoodin syöttäminen näin toimii ainoastaan, kun 
ohjausyksikköön on liitetty ainoastaan yksi laiteyksikkö. 
Tarvittaessa voit kytkeä ohjausyksikön erikseen kyseiseen 
laiteyksikköön.

1. Valitse Menu>Maintenance>Unit code.

2. Syötä laitekoodi ohjausyksiköstä ja paina OK.

Ohjausyksikkö etsii nyt laitteen uudestaan.

6.9.3 Laitekoodin syöttäminen piirilevyn ja 
ohjausyksikön avulla

ê 1. Kytke virtalähde (laita virtapistoke pistorasiaan tai käännä 
turvakytkin ON-asentoon).

Varoitus:w ÄLÄ koske sähköisiin osiin. 

2. Paina piirilevyn mikrokytkintä (3).

Mikrokytkimen viereinen LED-merkkivalo alkaa vilkkua.

Ohjausyksikön näytölle tulee neljä numeroa; Ne ilmaisevat 
laitekoodin.

3. Syötä laitekoodi ohjausyksiköstä ja paina OK.
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ê 4. Paina mikrokytkintä 1 alas. 

Mikrokytkimen viereinen LED-merkkivalo lopettaa 
vilkkumisen.

Laitekoodi on nyt asetettu.

5. Nollaa ohjausyksikkö (ks. kohta 5.3.3).

6.10 PIN-koodin nollaus

Ohjausyksikön PIN-koodi voidaan nollata USB-muistitikun 
avulla:

1. Laita USB-muistitikku ohjausyksikön USB-liitäntään. 
Näytölle tulee USB-valikko.

2. Pidä x painettuna 10 sekunnin ajan. 
PIN-koodi on nyt nollattu ja uusi PIN-koodi pitää syöttää.

3. Poistu USB-valikosta irrottamalla USB-muistitikku.

6.11 Biddle-ohjauskaapelin määritys

Biddle-laitteissa käytettävä ohjauskaapeli poikkeaa 
vakiomallisista modulaarisista puhelinkaapeleista. 

Liittimet ovat tyyppiä RJ-11, mutta liitännät ovat suoria. 
Liittimien molemmat päät ovat samalla tavalla kytkettyjä.

Taulukko6-1   Biddle-kaapelien  värikoodit

LIITIN ÄRI

1 65432 1 (ei käytössä)

2 musta

3 punainen

4 vihreä

5 keltainen

6 (ei käytössä)

V
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7.  .  Purkaminen

Järjestelmän purkaminen sekä jäähdytysaineen, öljyn ja muiden 
kompontenttin käsitteleminen pitäisi suorittaa valtuutetun 
insinöörin toimesta sovellettavien paikallisten ja kansallisten 
säädösten mukaisesti.

Kaikki käytetyt elektroniset/sähköiset laitteet täytyy toimittaa 
prosessoitavaksi EU-säädösten mukaisesti. Tämän laitteen 
oikeanlaisella hävittämisellä varmistutaan siitä, että tästä ei 
aiheudu terveydellisiä vaurioita eikä ympäristövahinkoja. 
Lisätietoa tästä saat laitteen toimittajalta tai paikalliselta 
hallituselimeltä.
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Tekijänoikeus ja tavaramerkki

Kaikki tämän käsikirjan tiedot ja piirrustukset ovat Biddlen omaisuutta eikä niitä saa käyttää (lukuun ottamatta 
laitteen varsinaista käyttämistä), valokopioida, monistaa, kääntää ja/tai saattaa kolmannen osapuolen tietoon ilman 
Biddle’n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Nimi Biddle on rekisteröity tavaramerkki.

Takuu ja vastuu

Tarkistakaa takuu- ja vastuuehdot Vasathermin myynti- ja toimitusehdoista. 

Biddle ei koskaan eikä missään olosuhteissa vastaa välillisistä menetyksistä.

Vastuu tämän käsikirjan sisällöstä

Vasatherm eikä Biddle ei ole vastuussa käsikirjan mahdollisten epätarkkuuksien ja/tai puutteiden seurauksena 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Mikäli huomaatte tässä käsikirjassa virheitä tai epäselvyyksiä, otamme mielellämme niistä tiedon vastaan: se auttaa 
meitä edelleen parantamaan dokumentaatiotamme.

Biddle varaa itselleen oikeuden muutoksiin tämän käsikirjan teknisten erittelyjen osalta.

Lisätietoja

Mikäli teillä on kommentteja tai kysymyksiä tähän laitteeseen liittyvistä erityisaiheista, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä 
meihin.

Osoite suomessa:

Vasatherm Finland Oy
Pihatörmä 1 A
02240 Espoo
Finland

puh: +358 9 27 09 54 24
fax: +358 9 804 11 10

e-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi
internet: www.vasatherm.fi

Yhteystiedot ulkomailla:

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

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

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