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1 .  . Wstęp

1.1 Informacje o niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji obsługi opisano sposób instalacji, 
obsługi oraz serwisowania kurtyny powietrznej model 
DF Comfort. Instrukcja obsługi zawiera również informacje i 
zalecenia dotyczące prac serwisowych.

1.2 Korzystanie z instrukcji

1.2.1 Symbole występujące w instrukcji

W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:

Uwaga:n Zwraca uwagę czytelnika na ważny fragment tekstu.

Przestroga:c Jeżeli nie wykonasz omawianej procedury lub 
czynności poprawnie, możesz uszkodzić urządzenie.

Należy postępować ściśle zgodnie z instrukcją.

Ostrzeżenie:w Niewykonanie omawianej procedury lub 
czynności w prawidłowy sposób może 
spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia 
kurtyny.

Należy postępować ściśle zgodnie z 
instrukcją.

Niebezpieczeństwo:d Ten symbol oznacza czynności niedozwolone.

Zignorowanie tego ostrzeżenia może 
prowadzić do poważnych uszkodzeń lub 
wypadków z możliwością obrażeń ciała.
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1.2.2 Symbole używane na urządzeniu i w instrukcji

Poniższe symbole oznaczają potencjalne ryzyko lub zagrożenie. 
Te same symbole znajdują się również na urządzeniu.

Symbole

1.2.3 Dokumentacja dodatkowa

Oprócz niniejszej instrukcji z urządzeniem dostarczone są 
następujące dokumenty:

• Schemat okablowania instalacji i czynności serwisowych 

1.3 Informacje o urządzeniu

1.3.1 Zastosowanie i obsługa kurtyny powietrznej

Kurtyna powietrzna służy do rozdzielenia klimatu na zewnątrz 
i wewnątrz pomieszczenia. Urządzenie wyciąga powietrze z 
pokoju i wypuszcza je, ogrzane lub nie, przez otwór drzwiowy. 
Kurtyna powietrzna eliminuje niepożądane skutki otwartych 
drzwi poprzez zmniejszenie wymiany powietrza wewnętrznego 
i zewnętrznego, podgrzewanie powietrza napływającego z 
zewnątrz lub na oba sposoby.

SYMBOL OPIS

w Oznacza obszar w urządzeniu, gdzie znajdują się podzespoły pod napię-
ciem.

Dostęp tylko dla wykwalifikowanego personelu technicznego.

Zachowaj ostrożność.

w Ta powierzchnia lub część mogą być gorące. Dotknięcie grozi oparzeniem.
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Sposoby montażu

Model wolnowiszący przeznaczony jest do niezależnej, 
zewnętrznej instalacji nad drzwiami.

Model do zabudowy przeznaczony jest do montażu w suficie 
podwieszonym lub niszy, dzięki czemu kratka zasysająca 
powietrze może być odpowiednio oddalona od kurtyny.

Model kasetowy przeznaczony jest do montażu w suficie 
podwieszonym. Kratka wlotowa znajduje się blisko kurtyny, a 
urządzenie jest łatwo dostępne. 

Inne wersje i zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.

Na życzenie dostępne są wersje przeznaczone do innych 
zastosowań.

Ostrzeżenie:w Zastosowania inne od opisanych powyżej nie 
są uważane za zgodne z przeznaczeniem. 
Firma Biddle nie ponosi odpowiedzialności za 
straty materialne ani obrażenia ciała będące 
wynikiem stosowania urządzenia w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem. Stosowanie 
zgodne z przeznaczeniem zakłada również 
znajomość i przestrzeganie zaleceń 
zawartych w niniejszej instrukcji.
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1.3.2 Oznaczenie typu

Oznaczenia typu połączone ze sobą tworzą kod typu 
urządzenia:

Mogą powstać różne kombinacje.

Wyjaśnienie oznaczenia kodowego

1.3.3 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na górnej części 
kurtyny. 

Przykład tabliczki znamionowej Oznaczenia na tabliczce znamionowej

DF S-100-W-F
DF M-150-E-C
DF L-200-A-R

szeregowe DF kurtyna po-
wietrzna

zakres S mała
M średnia
L duża

rozmiar urządze-
nia

100, 150, 200, 250 długość wywiewu 
(cm)

ogrzewanie W ciepła woda
E elektryczny
A zonder verwar-

ming 
(Ambient)

metoda montażu F wolnowiszący
model

C model kasetowy
R model do zabu-

dowy

Type pełny kod typu urządzenia
M waga urządzenia
Pmax Modele z nagrzewnicą wodną:

 maks. dopuszczalne ciśnienie robocze
U napięcie systemu
Imax maks. natężenie
pl-6



INSTRUKCJA DF WSTĘP

pl
1.3.4 Deklaracja zgodności CE

Kurtyna powietrzna spełnia wymagania stosownych norm CE. 
Pełna deklaracja zgodności CE dostępna jest pod adresem: 
www.biddle.info.

1.3.5 Modyfikacje i zmiany

Bez zgody Biddle niedozwolone jest wprowadzanie zmian i 
modyfikacji urządzenia, które mogą wpłynąć na jego 
bezpieczeństwo. Oznaczenie CE nie ma zastosowania wobec 
urządzeń, które zostały zmodyfikowane lub zmienione w 
dowolny sposób.

1.3.6 Podzespoły i akcesoria

Wszystkie modele:

• panel sterowania (dostarczany oddzielnie – może służyć do 
sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie)

• przewód sterujący – typ RJ4 (dostarczany oddzielnie)

• opcjonalnie: 
przełącznik drzwiowy (dostarczany oddzielnie)

Modele z nagrzewnicą wodną (typ W):

• zawór sterujący obiegiem wody (dostarczany oddzielnie)

Modele do zabudowy (typ R):

• teleskopowy przewód odprowadzający (w zestawie)

•  opcjonalnie: 
 kratka wlotowa do montażu w niszy (dostarczana 
oddzielnie)

1.4 Ograniczenia użycia

1.4.1 Środowisko pracy

• Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz 
pomieszczeń.

Pmotor maks. prędkość wentylatora (w urządzeniu)
Pheating Modele nagrzewane elektrycznie:

 maks. obciążenie elementu grzewczego
Instrukcja wersja 2.0 (26-09-2012) pl-7
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• Urządzenie może być używane wyłącznie w środowisku 
suchym i niezakurzonym.

• Urządzenia nie należy używać w środowisku zawierającym 
żrące lub chemiczne agresywne gazy bądź opary.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze 
od 0 °C do 40 °C.

Powyższe ograniczenia mają zastosowanie również do 
urządzenia sterującego i/lub panelu sterowania.

1.4.2 Wymagane umiejętności

• Do montażu, konserwacji i prac serwisowych tego 
urządzenia zgodnie z lokalnymi przepisami, 
rozporządzeniami i standardami wymagane jest posiadanie 
odpowiednich kwalifikacji.

• Nie ma konieczności posiadania specjalnych uprawnień do 
codziennej obsługi urządzenia. 

• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci ani 
osoby upośledzone umysłowo.

Niebezpieczeństwo:d NIGDY nie należy podejmować się montażu, 
konserwacji ani prac serwisowych w 
przypadku braku posiadania odpowiednich 
kwalifikacji.

1.4.3 Ograniczenia zastosowania z funkcją ogrzewania 
wody

Ograniczenia zastosowania dla urządzeń z funkcją ogrze-
wania wody

Czynnik grzewczy woda z maks. zawartością gli-
kolu 20%

Maks. temperatura 
dopływającej wody

DF S-W, M-W: 90 °C
DF L-W: 70 °C

Maksymalna tempe-
ratura wywiewanego 
powietrza

DF S-W, M-W: 70 °C
DF L-W: 45 °C

Maks. ciśnienie robo-
cze

8 bar
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1.5 Instrukcje bezpieczeństwa

1.5.1 Obsługa

Ostrzeżenie:w Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotów 
lub wylotów.

Ostrzeżenie:w Nie blokować wlotów ani wylotów w 
urządzeniu. 

Ostrzeżenie:w W trakcie działania górna powierzchnia 
modułu rozgrzewa się. 

Przestroga:c W wyjątkowych sytuacjach z modułu może wyciekać 
woda. Dlatego nie należy pod urządzeniem 
umieszczać nic, co w rezultacie mogłoby ulec 
uszkodzeniu.

1.5.2 Instalacja, konserwacja oraz czynności serwisowe

Niebezpieczeństwo:d Urządzenie może być otwierane tylko przez 
wykwalifikowany personel techniczny.

Ostrzeżenie:w Przed otwarciem kurtyny:

1. Wyłącz kurtynę za pomocą panelu sterowania

2. Odczekaj, aż zatrzymają się wentylatory.

3. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. 

Przestroga:c Wymiennik ciepła i/lub elementy grzewcze mogą być 
bardzo gorące. Ponadto wentylatory mogą obracać 
się jeszcze przez pewien czas.

4. Odłącz zasilanie (wyjmij wtyczkę z gniazdka lub przestaw 
wyłącznik izolacyjny w położeniu OFF/Wyłącz).

5.  Modele z nagrzewnicą wodną: 
podłącz przewód zasilający c.o. (jeżeli jest to możliwe).
Instrukcja wersja 2.0 (26-09-2012) pl-9
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Ostrzeżenie:w Żeberka wymiennika ciepła mają ostre 
krawędzie.
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2 .  . Instalacja

2.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie:w Prace przy instalacji urządzenia mogą być 
wykonywane przez wykwalifikowanych 
techników.

Ostrzeżenie:w Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z 
instrukcjami bezpieczeństwa.

Patrz również:
1.5 "Instrukcje bezpieczeństwa" na str. 9

2.2 Kontrola po dostawie

• Po dostarczeniu urządzenie i opakowanie należy sprawdzić 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia 
powstałe w czasie transportu należy natychmiast zgłosić 
kurierowi i dostawcy.

• Należy się upewnić, czy zostały dostarczone wszystkie 
podzespoły i wyposażenie dodatkowe. Wszelkie 
uszkodzenia należy natychmiast zgłosić dostawcy.

2.3 Ogólna metoda pracy

2.3.1 Czynności

Podczas montażu urządzenia firma Biddle zaleca następującą 
kolejność czynnościKomfortowa kurtyna powietrzna:

1. Zamontuj urządzenie.

2.  Modele z nagrzewnicą wodną:  
podłącz urządzenie do instalacji c.o.

3. Podłącz urządzenie do zasilania.

4. Zamontuj panel sterowania oraz (opcjonalnie) złącza do 
zewnętrznych urządzeń sterujących.
Instrukcja wersja 2.0 (26-09-2012) pl-11
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5. Pełny montaż urządzenia.

6. Włącz zasilanie i sprawdź, czy urządzenie działa 
prawidłowo.

Instrukcje ogólne

Niektóre fragmenty tego rozdziału dotyczą jedynie 
określonych modeli. W takich sytuacjach zostanie to 
odpowiednio oznaczone. Jeżeli nie jest wymieniany żaden 
konkretny model, opisy dotyczą wszystkich wersji urządzenia.

Uwaga:n Upewnij się, że wykonane zostały wszystkie 
czynności instalacyjne wymagane w przypadku 
posiadanego urządzenia.

W razie wątpliwości model i typ urządzenia można 
sprawdzić na tabliczce znamionowej i w instrukcji.

Uwaga:n Na czas instalacji zabezpiecz urządzenie przed 
uszkodzeniami i zanieczyszczeniem pyłem, cementem 
itp. Jako osłony można np. użyć opakowania.

Patrz również:
2.4 "Zawieszanie urządzenia" na str. 12
2.5 "Podłączanie urządzenia do instalacji c.o." na str. 14
2.6 "Podłączenie do instalacji elektrycznej" na str. 16
2.7 "Instalacja panelu sterowania i zewnętrznych urządzeń 

sterujących" na str. 19
2.8 "Montaż końcowy urządzenia" na str. 27
2.9 "Zasilanie i test urządzenia" na str. 28

2.4 Zawieszanie urządzenia

2.4.1 Lokalizacja urządzenia

• Upewnij się, czy konstrukcja, na której ma być zawieszona 
kurtyna, jest w stanie utrzymać jej ciężar. Masa urządzenia 
podana jest na tabliczce znamionowej. 
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• Zwróć uwagę na następujące wymiary: 

- Szerokość kurtyny musi być co najmniej równa 
szerokości otworu drzwiowego (wymiar b).

- Kurtynę należy zamontować jak najbliżej otworu 
drzwiowego.

- Kurtynę należy zamontować jak najbliżej góry otworu 
drzwiowego.

Ostrzeżenie:w Minimalna wysokość montażu (wymiar h) 
wynosi 1,8 m.

Górna część urządzenia może się rozgrzać. 
Urządzenie powinno być umieszczone w 
odległości co najmniej 25 mm od sufitu 
(wymiar x).

-  Jeśli urządzenie jest montowane na suficie: 
 Upewnij się, czy powietrze może swobodnie 
przepływać nad urządzeniem.

Patrz również:
1.3.3 "Tabliczka znamionowa" na str. 6

2.4.2 Zawieszanie i zabezpieczanie urządzenia

1. Umieść cztery otwory gwintowane M8. Upewnij się, że 
pręty gwintowane wiszą pionowo.

Wymiary dla modeli wolnowiszących i do zabudowy.

ROZ-
MIAR TYP WYMIARY

a wszystkie DF F, R stosownie do potrzeb
b wszystkie DF F, R 35 mm
c wszystkie DF F, R 290 mm
d DF 100-F, 100-R 896 mm

DF 150-F, 100-R 1396 mm
DF 200-F, 200-R 1896 mm
DF 250-F, 250-R 2396 mm
Instrukcja wersja 2.0 (26-09-2012) pl-13
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Wymiary otworów i zawieszenia dla modelu kasetowego

2. Na każdy pręt gwintowany załóż nakrętkę zabezpieczającą 
1.

3. Umocuj urządzenie na prętach gwintowanych.

4. Zabezpiecz każdy uchwyt do zawieszania, solidnie 
dokręcając nakrętki zabezpieczające 1.

2.5 Podłączanie urządzenia do instalacji c.o.

Patrz również:
6.2.2 "Otwieranie urządzenia" na str. 40

ROZ-
MIAR TYP WYMIARY

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

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

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

d wszystkie DF C 641 mm
pl-14
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2.5.1 Informacje szczegółowe

Przestroga:c Rury doprowadzające i odprowadzające w układzie 
centralnego ogrzewania muszą być podłączone do 
odpowiednich złączy 1. Kierunki przepływu są 
oznaczone na urządzeniu za pomocą strzałek.

• Podłączając rury, złącza 1 należy utrzymać na miejscu za 
pomocą szczypiec.

• Firma Biddle zaleca umieszczenie zaworu i spustu wody na 
obu rurach blisko urządzenia.

Ograniczenia zastosowania dla urządzeń z funkcją ogrze-
wania wody

2.5.2 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

Jeśli kurtyna jest instalowana w pomieszczeniu, w którym 
temperatura może spaść poniżej zera, należy przedsięwziąć 
następujące środki ostrożności:

• Zapewnić stały obieg wody o odpowiedniej temperaturze.

• Jeśli kurtyna nie będzie używana w okresie zimowym, 
należy dodać do wody maks. 20% glikolu.

• Lub spuścić wodę z instalacji i z urządzenia. 

2.5.3 Podłączenie sterowania obiegiem wody

1. Otwórz urządzenie.

Czynnik grzewczy woda z maks. zawartością gli-
kolu 20%

Maks. temperatura 
dopływającej wody

DF S-W, M-W: 90 °C
DF L-W: 70 °C

Maksymalna tempe-
ratura wywiewanego 
powietrza

DF S-W, M-W: 70 °C
DF L-W: 45 °C

Maks. ciśnienie robo-
cze

8 bar
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2. Podłącz urządzenie i zawór trójdrogowy do instalacji c.o. 
zgodnie z zaleceniami na schemacie.

Uwaga:n Średnica rury obiegowej ze złącza B do rury 
powrotnej musi wynosić przynajmniej 22 mm.

3. Podłącz zawór do kostki zaciskowej 1 zgodnie ze 
schematem elektrycznym.

4. Otwórz ręcznie zawór, używając uchwytu (pozycja ‘MAN’).

5. Napełnij i odpowietrz instalację.

6. Sprawdź, czy połączenia są szczelne.

7. Przestaw uchwyt do pozycji wyjściowej (pozycja ‘AUTO’).

2.6 Podłączenie do instalacji elektrycznej

2.6.1 Informacje szczegółowe

Wszystkie modele:

Ostrzeżenie:w Kurtyna powietrzna musi być uziemiona.

Ostrzeżenie:w Urządzenie musi być podłączone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi.
pl-16
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Modele z nagrzewnicą wodną oraz bez funkcji grzania:

• Kurtynę można włączyć i wyłączyć w gnieździe 
elektrycznym. W tym celu należy odpowiednio 
skonfigurować panel sterowania.

•  Jeśli urządzenie zostało dostarczone wraz z 
przewodem zasilania i wtyczką: 
 Sprawdź, czy w odległości nie większej niż 1,5 m  od 
urządzenia po stronie złączy znajduje się uziemione gniazdo 
elektryczne.

•  Jeśli urządzenie nie zostało dostarczone wraz z 
przewodem zasilania i wtyczką: 
  Podłącz kurtynę do zasilania przewodem (brak w 
zestawie). Dopuszczalne wartości podane są na tabliczce 
znamionowej. 

Musi istnieć możliwość odcięcia zasilania kurtyny. 
Użytkownik może wybrać przewód z wyjmowaną wtyczką 
albo wyłącznik izolacyjny.

Modele z nagrzewnicą elektryczną:

Ostrzeżenie:w Nie należy włączać urządzenia z poziomu 
sterowania zasilaniem. Urządzenie należy 
włączać za pomocą panelu sterowania.

• Podłącz kurtynę do zasilania przewodem (brak w zestawie). 
Dopuszczalne wartości podane są na tabliczce 
znamionowej. 

• Wyłącznik izolacyjny (brak w zestawie) musi być 
umieszczony pomiędzy kurtyną a siecią elektryczną. 
Wyłącznik musi:

- zapewniać odcięcie wszystkich faz;
- być oddzielony od złącza o przynajmniej 3 mm 
- być umieszczony nie dalej niż 4 m od urządzenia po 

stronie złącza

Patrz również:
1.3.3 "Tabliczka znamionowa" na str. 6
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2.6.2 Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika

Ostrzeżenie:w Każde urządzenie powinno posiadać 
oddzielne bezpieczniki zgodnie z poniższą 
tabelą.

Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika

Uwaga:n Różne urządzenia mogą być zabezpieczone 
wspólnym bezpiecznikiem tylko w przypadku, gdy ich 
łączny pobór prądu nie przekracza 10 A.

2.6.3 Podłączanie urządzenia

Tylko urządzenia dostarczane bez przewodu głównego 
zasilania i wtyczki:

Ostrzeżenie:w Urządzenie może podłączyć wyłącznie osoba 
posiadająca kwalifikacje do pracy przy 
układach trójfazowych.

Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone.

1. Zamontuj wyłącznik izolacyjny i podłącz go do sieci 
zasilającej. 

2. Otwórz urządzenie.

MAKSYMALNA WAR-
TOŚĆ PRĄDU NA TAB-
LICZCE ZNAMIONOWEJ 
L1, L2 LUB L3.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ 
BEZPIECZNIKA A

<= 10 A 16 A
<= 15 A 20 A
<= 20 A 25 A
<= 25 A 35 A
<= 35 A 50 A
<= 50 A 63 A
<= 65 A 80 A
<= 80 A 100 A
<= 102 A 125 A
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3. Przeciągnij przewód przez dławik 1.

4. Podłącz przewód do terminala zasilania urządzenia 2 
zgodnie ze schematem elektrycznym.

5. Podłącz przewód zasilający do wyłącznika izolacyjnego.

Przestroga:c Na tym etapie jeszcze nie włączaj zasilania.

Patrz również:
6.2.2 "Otwieranie urządzenia" na str. 40

2.7 Instalacja panelu sterowania i zewnętrznych urządzeń 
sterujących

2.7.1 Panel sterowania – informacje szczegółowe

Umiejscowienie

• Panel sterowania można przytwierdzić do ściany albo do 
standardowego gniazdka.
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Okablowanie

Uwaga:n Aby uniknąć błędów montażowych, należy zwrócić 
uwagę na następujące elementy:

- Przewody sterujące należy układać z dala od pól 
elektromagnetycznych i źródeł zakłóceń, takich jak 
przewody wysokiego napięcia i startery lamp 
jarzeniowych.

- Przewody należy prowadzić prosto lub dokładnie 
zwinąć.

- Przewód sterujący pomiędzy panelem sterowania a 
podłączonym urządzeniem nie może być dłuższy niż 
30 m.

Uwaga:n Należy używać wyłącznie przewodów sterujących 
Biddle (typ RJ4). Standardowy modułowy przewód 
telefoniczny nie nadaje się do wykonania połączeń.

Patrz również:
2.7.6 "Sterowanie wieloma kurtynami za pomocą jednego panelu 

sterowania" na str. 23

2.7.2 Ustawienia panelu sterowania

Opcjonalnie

Wewnątrz panelu sterowania znajduje się kilka przełączników 
typu DIP. Umożliwiają one konfigurację panelu.

Ustawienia panelu sterowania

NR
POŁOŻENIE OFF
(USTAWIENIA 
FABRYCZNE)

POŁOŻENIE ON

1 urządzenie pozostaje 
wyłączone po przerwie 
w dostawie zasilania

urządzenie podejmuje 
pracę w tym samym try-
bie po przerwie w dosta-
wie zasilania

2 wentylatory pracują 
przez cały czas, kiedy 
urządzenie jest włączone

wentylatory nie pracują, 
jeśli ogrzewanie nie jest 
wymagane
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2.7.3 Zewnętrzne elementy sterujące

Istnieje możliwość podłączenia do elementów sterujących 
przełącznika drzwiowego i/lub systemu zarządzania budynkiem.

• Złącze znajduje się na bloku PCB (złącze INHIBIT). Złącze 
to jest zasilane poprzez złącze Connector 1 na obudowie 
urządzenia.

• W momencie dostawy złącze to wyposażone jest w 
mostek.

• Wejście jest dostosowane do przełączników 
bezpotencjałowych.

Działanie wejścia

Patrz również:
2.7.5 "Ustawienia urządzenia" na str. 22

3 ogrzewanie jest wyłą-
czane po osiągnięciu 
określonej temperatury 
pokojowej

ogrzewanie włączone 
jest przez cały czas, kiedy 
urządzenie jest włączone

4 wyświetl ustawienia 
ogrzewania, używając 
wielu diod LED

wyświetl ustawienia 
ogrzewania, używając 
tylko jednej diody LED 
(nie wpływa na pracę 
urządzenia)

NR
POŁOŻENIE OFF
(USTAWIENIA 
FABRYCZNE)

POŁOŻENIE ON

styk zamknięty (lub zmost-
kowany)

urządzenie pracuje standar-
dowo

styk otwarty urządzenie pozostaje wyłą-
czone

opornik w styku (3.3 kΩ) urządzenie pracuje, ale 
ogrzewanie jest wyłączone 
(tryb letni)
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2.7.4 Sygnał usterki

System zarządzania budynkiem (BMS) można podłączyć do 
wyjścia.

• Złącze znajduje się na bloku PCB (złącze HEALTHY).

Obsługa wyjścia

2.7.5 Ustawienia urządzenia

Opcjonalne, chyba że określono inaczej

Przełączniki typu DIP 1 znajdują się na bloku PCB. 
Umożliwiają one konfigurację urządzenia.

Ustawienia bloku PCB

24 V DC urządzenie skonfigurowane jako urządze-
nie standardowe

brak napięcia za-
silania

wyłącznik temperatury wyłączył funkcję 
ogrzewania lub urządzenie nie jest zasi-
lane

NR
POZYCJA OFF
(USTAWIENIA 
FABRYCZNE)

POZYCJA ON

1 tryb wentylatora i ogrze-
wania regulowane nieza-
leżnie

wyłączone ustawienie du-
żej siły grzania przy usta-
wieniach niska i średnia 
siła wentylatora

2 wentylatory pracują 
przez dwie minuty po 
wyłączeniu w celu schło-
dzenia 

d niedozwolone 
w przypadku 
urządzeń 
ogrzewanych 
elektrycznie

wentylatory zatrzymują 
się natychmiast po wyłą-
czeniu
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Ustawienia główne

Ma zastosowanie tylko w sytuacji, jeśli do jednego panelu 
sterowania podłączono więcej urządzeń

2.7.6 Sterowanie wieloma kurtynami za pomocą 
jednego panelu sterowania

• Do jednego panelu sterowania można podłączyć 
maksymalnie osiem urządzeń.

• Urządzenia powinny być połączone szeregowo za pomocą 
przewodów sterowania i złączy Biddle E i G.

• Całkowita długość przewodów sterujących pomiędzy 
podłączonymi urządzeniami nie może przekraczać 30 m.

• Skonfiguruj jedno urządzenie jako główne. Kolejność 
podłączanych urządzeń nie ma znaczenia.

3 urządzenie pracuje stan-
dardowo

urządzenie skonfiguro-
wane jako urządzenie 
główne

4 w momencie aktywacji 
wyłącznika temperatury 
wyłączane jest tylko 
ogrzewanie

w momencie aktywacji 
wyłącznika temperatury 
wyłączane jest ogrzewa-
nie I wentylatory

wszystkie urzą-
dzenia skonfigu-
rowane jako 
urządzenia stan-
dardowe 

urządzenie skon-
figurowane jako 
urządzenie 
główne 

zewnętrzne ele-
menty sterujące 

reaguje tylko 
podłączone 
urządzenie

wszystkie urzą-
dzenia zacho-
wują się jak 
urządzenie 
główne

automatyczna 
regulacja tempe-
ratury 

każde urządze-
nie jest stero-
wane niezależ-
nie

wszystkie urzą-
dzenia stero-
wane są po-
przez 
urządzenie 
główne

NR
POZYCJA OFF
(USTAWIENIA 
FABRYCZNE)

POZYCJA ON
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• Podłącz panel sterowania i zewnętrzne elementy sterujące 
do urządzenia głównego.

Uwaga:n NIE usuwaj mostków na zewnętrznych elementach 
sterujących w pozostałych urządzeniach.

Patrz również:
2.7.3 "Zewnętrzne elementy sterujące" na str. 21
2.7.5 "Ustawienia urządzenia" na str. 22

Urządzenia z dwoma blokami PCB

Tylko następujące typy: DF S-250-E, M-250-E, L-250-E

Urządzenia te mają dwa bloki PCB, które sterują oddzielnymi 
częściami urządzenia. W momencie dostawy blok PCB po 
stronie podłączenia jest skonfigurowany jako główny.

Można podłączyć jedno lub więcej urządzeń do jednego panelu 
sterowania w połączeniu z innymi urządzeniami. W tym 
przypadku mają zastosowanie następujące informacje:

• Urządzenie z dwoma blokami PCB liczy się jako dwa 
urządzenia.

• Urządzenie z dwoma blokami PCB jest zawsze 
urządzeniem głównym. Urządzenia z jednym PCB muszą 
być skonfigurowane jako urządzenia standardowe.

• Jeśli kilka urządzeń ma dwa PCB, wówczas należy jedno 
zdefiniować jako główne. Wszystkie pozostałe muszą być 
skonfigurowane jako standardowe.

• Panel sterowania i zewnętrzne elementy sterowania muszą 
być zawsze podłączone do urządzenia głównego.
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2.7.7 Montaż i podłączenie panelu sterowania

1. Otwórz panel sterowania.

2. Przeciągnij przewód sterowania przez otwór w panelu 
tylnym.

3. Przymocuj panel tylny do ściany.

4. Zabezpiecz przewód do stanu bez napięcia.

Przewód powinien wystawać na ok. 9 cm.

5.  Opcjonalnie: 
 Ustaw przełączniku typu DIP na panelu przednim.
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6. Przymocuj złącze przewodu sterującego do PCB.

7. Umieść przedni panel urządzenia na tylnym.

Patrz również:
2.7.2 "Ustawienia panelu sterowania" na str. 20
6.5 "Zestaw przewodów sterujących Biddle" na str. 43

2.7.8 Podłączanie panelu sterowania do kurtyny

Panel sterowania podłączony jest do jednego z dwóch złączy 
modułowych (oznaczonych symbolami E i H). 

Oba gniazda są identyczne.
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2.8 Montaż końcowy urządzenia

2.8.1 Krawędzie

Wyłącznie modele kasetowe (typ DF C):

1. Wywierć otwór w suficie na urządzenie.

Wymiary otworów i zawieszenia dla modelu kasetowego

2. Przymocuj kątowniki używając śrub umieszczonych wzdłuż 
krawędzi urządzenia.

2.8.2 Doczepianie sekcji wywiewnej

Wyłącznie modele do zabudowy (typ DF R):

1. Wywierć otwór w suficie na wywiew.

ROZ-
MIAR TYP WYMIARY

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

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

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

d wszystkie DF C 641 mm
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Wymiary otworów do zamontowania sekcji wywiewnej

2. Przymocuj dwa kątowniki 1 do urządzenia wzdłuż 
krawędzi otworów wywiewu, używając dostarczonych 
śrub.

3. Rozciągnij teleskopowy przewód odprowadzający 2 i 
rozciągaj do otworu wywiewnego urządzenia, aż osiągnie 
żądaną wysokość.

4. Przymocuj przewód odprowadzający do kątowników 1, 
używając dostarczonych śrub.

Przestroga:c Aby urządzenie pracowało poprawnie, konieczne jest 
wykonanie wystarczającej liczby otworów w niszy 
lub suficie, przez które powietrze będzie dopływało 
do urządzenia.

2.9 Zasilanie i test urządzenia

Wszystkie modele:

1. Podłącz wszystkie urządzenia.

2. Sprawdź następujące podłączenia:

ROZ-
MIAR TYP WYMIARY

a R 90 mm
b 100-R 970 mm

150-R 1470 mm
200-R 1970 mm
250-R 2470 mm
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- Zasilanie;
- Przewody sterujące pomiędzy panelem sterowania a 

urządzeniem (lub urządzeniami);
- Jeśli element jest obecny: 

zewnętrzne elementy sterujące.

3. Włącz zasilanie elektryczne i/lub podłącz wszystkie 
połączone kurtyny.

4. Włącz kurtynę powietrzną za pomocą panelu sterowania.

5. Sprawdź, czy powietrze wypływa ze wszystkich urządzeń 
na całej szerokości.

Modele z nagrzewnicą wodną:

1. Sprawdź, czy wymiennik ciepła i zawór sterujący zostały 
poprawnie podłączone.

2. Upewnij się, czy instalacja c.o. jest włączona.

3. Włącz kurtynę za pomocą panelu sterowania.

4. Sprawdź, czy nawiewane powietrze jest coraz cieplejsze w 
przypadku wszystkich podłączonych urządzeń. Może to 
zająć kilka minut.

5. W razie potrzeby odpowietrz wymiennik ciepła.

Modele z nagrzewnicą elektryczną:

1. Włącz kurtynę za pomocą panelu sterowania.

2. Sprawdź, czy nawiewane powietrze jest coraz cieplejsze na 
całej szerokości urządzenia w przypadku wszystkich 
podłączonych urządzeń.
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3.  .  Obsługa

3.1 Informacje ogólne

Wszystkie standardowe funkcje kurtyny mogą być obsługiwane 
za pomocą panelu sterowania. Panel sterowania umożliwia:

• uruchomienie i zatrzymanie kurtyny powietrznej

• ustawienie określonej mocy grzewczej

• ustawienie określonej temperatury pokojowej

• włączanie i wyłączanie funkcji grzania

• regulowanie prędkości przepływu powietrza przez kurtynę

Jeśli do jednego panelu sterowania podłączono więcej 
urządzeń, 

wówczas wprowadzane ustawienia mają zastosowanie do 
wszystkich urządzeń.

3.2 Rozruch i zatrzymanie

Naciskaj kilkakrotnie przycisk 1, aby uruchomić i zatrzymać 
kurtynę oraz aby wybrać określony tryb sterowania 
temperaturą:

• Kurtyna powietrzna pracuje w trybie ręcznym – MANUAL 
dioda LED świeci się.

• Kurtyna powietrzna pracuje w trybie automatycznym – 
AUTO dioda LED świeci się.

• Kurtyna powietrzna nie pracuje – żadna dioda LED się nie 
świeci.

Uwaga:n Urządzenie dalej pracuje na najniższych obrotach 
wentylatora, mimo że zostało wyłączone w celu 
schłodzenia.

Patrz również:
3.4.1 "Ręczne sterowanie temperaturą" na str. 31
3.4.2 "Automatyczne regulacja temperatury" na str. 32
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3.3 Regulowanie siły nawiewu kurtyny

Można wybrać trzy poziomy ustawień siły nawiewu kurtyny:

• Przycisk 4: mała 

• Przycisk 5: średnia 

• Przycisk 6: duża

Uwaga:n Aby osiągnąć maksymalne rozdzielenie klimatu 
(powietrza) przy najniższym zużyciu energii, firma 
Biddle zaleca wybór najniższego ustawienia, przy 
którym nie występuje przeciąg.

3.4 Regulacja ogrzewania

3.4.1 Ręczne sterowanie temperaturą

W trybie ręcznym ogrzewanie można włączyć na pełną moc, 
zmniejszoną moc lub je wyłączyć.

• Naciśnij przycisk 2, aby zmniejszyć ustawienia ogrzewania 
o jeden poziom. 

• Naciśnij przycisk 3, aby zwiększyć ustawienia ogrzewania 
o jeden poziom. 

Diody LED na panelu sterowania wskazują ustawienia funkcji 
ogrzewania kurtyny.

Temperatura pokojowa przy włączonej funkcji 
ogrzewania

Przestroga:c Funkcji ogrzewania nie należy stosować przy 
temperaturze wyższej niż 25 °C, w przeciwnym razie 
może dojść do awarii urządzenia.

Jeśli ustawienia temperatury są wprowadzane ręcznie, funkcję 
ogrzewania również należy wyłączyć ręcznie. 

Przy automatycznym sterowaniu temperaturą funkcja 
ogrzewania jest wyłączana automatycznie.

Patrz również:
3.4.3 "Wyłączanie ogrzewania" na str. 32
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3.4.2 Automatyczne regulacja temperatury

W trybie automatycznym urządzenie mierzy temperaturę 
powietrza wlotowego i automatycznie wybiera odpowiednie 
ustawienia grzania w celu wyregulowania temperatury do 
skonfigurowanej wartości.

• Ustaw określoną temperaturę, używając przycisków 2 i 3

Diody LED wyświetlają temperaturę w zakresie od 18 °C do 
25 °C. Jest to temperatura zmierzona przy wlocie powietrza 
do urządzenia i może różnić się nieznacznie od rzeczywistej 
temperatury w pomieszczeniu.

3.4.3 Wyłączanie ogrzewania

Aby uzyskać rozdzielenie klimatów bez podgrzewania 
powietrza, użytkownik może wyłączyć w kurtynie funkcję 
grzania. Jest to przydatne np. w sytuacji, gdy powietrze w 
pomieszczeniu jest chłodzone i ma niższą temperaturę niż 
temperatura na zewnątrz pomieszczenia.

Funkcja ta dostępna jest zarówno w trybie ręcznym, jak i 
automatycznym.

Aby wyłączyć ogrzewanie:

• Naciśnij przycisk 2 i przytrzymaj, aż zapali się niebieska 
dioda LED 7.

Aby włączyć ogrzewanie:

• Naciśnij przycisk 3: niebieska dioda LED wyłączy się i 
zapali się jedna lub kilka żółtych diod LED.
pl-32



Instrukcja wersja 2.0 (26-09-2012) pl-33

pl

4 .  . Utrzymanie i konserwacja

4.1 Czyszczenie urządzenia

Kurtynę można z zewnątrz oczyścić wilgotną tkaniną z 
dodatkiem domowego środka czyszczącego. Nie należy 
używać rozpuszczalników.

Przestroga:c Nie wolno dopuścić, aby do urządzenia dostała się 
woda.

4.2 Konserwacja okresowa

Firma Biddle zaleca coroczne przeprowadzanie poniższych 
przeglądów i prac konserwacyjnych przez instalatora lub inną 
kompetentną osobę.

• Sprawdź, czy wymiennik ciepła lub elektryczne elementy 
grzewcze są czyste. Osad kurzu może powodować 
nieprzyjemne zapachy.

• Delikatnie zbierz kurz odkurzaczem. 

• Sprawdź, czy wentylatory pracują poprawnie.
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5.  .  Usterki

5.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo:d Prace wewnątrz urządzenia mogą być 
wykonywane przez wykwalifikowanych 
techników.

Ostrzeżenie:w Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z 
instrukcjami bezpieczeństwa.

Patrz również:
1.5 "Instrukcje bezpieczeństwa" na str. 9

5.2 Rozwiązywanie prostych problemów

W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy urządzenia 
należy spróbować rozwiązać problem, korzystając z poniższej 
tabeli. Do przeprowadzenia poniższych czynności nie jest 
wymagana wiedza specjalistyczna.

Rozwiązania prostych problemów

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

Jest przeciąg. Kurtyna powietrzna jest wyłączona. Włącz kurtynę powietrzną.
Kurtyna powietrzna pracuje na zbyt 
niskim biegu.

Zwiększ bieg pracy kurtyny po-
wietrznej.

Kurtyna powietrzna pracuje na zbyt 
wysokim biegu.

Zmniejsz bieg pracy kurtyny po-
wietrznej.

Nagrzewnica urządzenia została wy-
łączona.

Włącz nagrzewnicę.

Nagrzewnica pracuje na zbyt niskim 
biegu.

Zwiększ tryb pracy nagrzewnicy.

Jest zbyt gorąco. Grzejnik przeciwkondensacyjny i 
kurtyny powietrzne razem gene-
rują zbyt dużo ciepła.

1. Zmniejsz tryb pracy grzejnika 
przeciwkondensacyjnego. 

2. Zmniejsz tryb pracy urządzenia. 
3. Zmniejsz tryb pracy 

nagrzewnicy.
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Patrz również:
3.2 "Rozruch i zatrzymanie" na str. 30
3.3 "Regulowanie siły nawiewu kurtyny" na str. 31
3.4 "Regulacja ogrzewania" na str. 31

5.3 Identyfikacja i sposób naprawy usterek

Jeśli podejrzewasz, że urządzenie nie pracuje poprawnie:

1. Sprawdź, czy nie można rozwiązać problemu w prosty 
sposób.

2. Spróbuj rozwiązać problem, stosując się do wskazówek z 
poniższej tabeli. Wymaga to technicznej wiedzy fachowej.

3. W przypadku wykrycia usterki, jeżeli w poprzednim 
rozdziale nie ma informacji jak rozwiązać problem, 
skontaktuj się z dostawcą.

Jest zbyt zimno. W pomieszczeniu jest zbyt zimno. 1. Zwiększ tryb pracy grzejnika 
przeciwkondensacyjnego.

2. Zwiększ tryb pracy urządzenia.
3. Zwiększ tryb pracy nagrzewnicy.

Jest zbyt duży hałas. Kurtyna powietrzna pracuje na naj-
wyższych ustawieniach.

Zmniejsz tryb pracy urządzenia.

Urządzenie nie działa, a diody LED 
na panelu sterowania nie świecą się.

Urządzenie jest wyłączone. Włącz urządzenie.
Urządzenie nie ma zasilania. Sprawdź zasilanie:

• Czy wtyczka jest włożona do 
gniazdka?

• Czy wyłącznik izolacyjny jest 
włączony?

• Czy jest zasilanie?
Kurtyna powietrzna jest wyłączona, 
ale mimo to nadal pracuje.

Kurtyna schładza się automatycznie. Nie jest to usterka. Urządzenie 
zwykle wyłącza się automatycznie 
po upływie dwóch minut.

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI DO WYKONANIA
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Usuwanie usterek (tylko personel wykwalifikowany)

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Panel sterowania pracuje normal-
nie, ale urządzenie nie reaguje na 
sygnały.

Wentylatory nie są podłączone do 
zasilania.

1. Sprawdź bezpiecznik na bloku 
PCB. 

2. Sprawdź okablowanie pomiędzy 
blokiem PCB i wentylatorami.

Panel sterowania i płytka druko-
wana są połączone nieprawidłowo.

1. Sprawdź przewód sterujący. 
2. Sprawdź okablowanie pomiędzy 

złączami E i H oraz blokiem 
PCB.

Styk na zewnętrznym elemencie 
sterującym jest otwarty.

 Jeśli nie podłączono zewnętrz-
nego sterowania: 
 Sprawdź mostek na elemencie we-
wnętrznym.

3.  Jeśli podłączono zewnętrzne 
sterowanie (przełącznik 
drzwiowy lub BMS): 
 Sprawdź, czy elementy 
sterowania pracują poprawnie.

4. Sprawdź okablowanie i 
połączenie elementów 
sterowania z elementami 
wewnętrznymi.

5. Sprawdź okablowanie pomiędzy 
elementami wewnętrznymi a 
blokiem PCB (złącze INHIBIT).

Urządzenie nie działa, a diody LED 
na panelu sterowania nie świecą się.

Urządzenie nie jest podłączone do 
zasilania.

Sprawdź złącza zasilające, okablo-
wanie i bezpieczniki.

Panel sterowania i płytka druko-
wana są połączone nieprawidłowo.

1. Sprawdź przewód sterujący.
2. Sprawdź okablowanie pomiędzy 

złączami E i H oraz blokiem 
PCB.

Blok PCB nie działa. 1. Sprawdź bezpiecznik bloku PCB.
2. Sprawdź przewód zasilający.
3. Wymień płytkę drukowaną.

Panel sterowania jest uszkodzony. Sprawdź panel sterowania podłącza-
jąc inne urządzenie. Wymień panel 
sterowania, jeśli jest niesprawny.

Nie działa jeden z wentylatorów. Wentylator nie jest podłączony do 
zasilania lub jest uszkodzony.

1. Sprawdź okablowanie 
wentylatora.

2. Wymień wentylator.
Wentylatory nie pracują z okre-
śloną prędkością.

Podłączenie na danej prędkości 
wentylatora jest nieprawidłowe.

Sprawdź okablowanie wentylato-
rów.
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Pracują tylko niektóre podłączone 
urządzenia (lub pracują wszystkie, 
ale częściowo).

Panel sterowania nie komunikuje się 
z jednym lub kilkoma podłączonymi 
urządzeniami (lub z jednym blokiem 
PCB w urządzeniu z dwoma PCB).

1. Sprawdź zasilanie wszystkich 
podłączonych urządzeń.

2. Sprawdź przewody sterujące:
czy są podłączone i 
nieuszkodzone?
czy są wyprostowane lub 
starannie zwinięte?
czy są ekranowane przed 
działaniem pól magnetycznych?

3. Sprawdź bezpieczniki bloku PCB 
w każdym z podłączonych 
urządzeń.

4. Sprawdź okablowanie pomiędzy 
złączami E i H oraz blokiem 
(blokami) PCB.

 Jeśli do jednego panelu sterowa-
nia podłączono więcej urządzeń: 
 Urządzenia (lub część urządzenia) 
nie reagują natychmiast na sterowa-
nie zewnętrzne (przełącznik 
drzwiowy lub BMS).

Urządzenie główne (lub główny 
blok PCB w urządzeniu z dwoma 
blokami PCB) nie zostało skonfigu-
rowane poprawnie.

Sprawdź, czy urządzenie, do któ-
rego podłączono sterowanie ze-
wnętrzne zostało skonfigurowane 
jako urządzenie główne.
 Modele z dwoma PCB: 
 Sprawdź, czy PCB po stronie połą-
czenia zostało skonfigurowane jako 
główne.

Styk na zewnętrznym elemencie 
sterującym jest otwarty.

Sprawdź mostki na elementach we-
wnętrznych w urządzeniach, które 
nie zostały podłączone do sterowa-
nia zewnętrznego.
 Modele z dwoma PCB: 
 Sprawdź mostek na elementach 
wewnętrznych w dodatkowym 
PCB.

Urządzenie nawiewa zimne powie-
trze.

 Modele z nagrzewnicą wodną: 
 Do urządzenia nie dopływa ciepła 
woda.

1. Sprawdź instalację c.o.
2. Sprawdź, czy zawór nie blokuje 

przepływu ciepłej wody. 
3. Sprawdź okablowanie i złącza 

napędu zaworu i czujnika 
temperatury powietrza 
wlotowego.

4. Zdejmij napęd z zaworu i 
sprawdź wnętrze pod kątem 
działania mechanicznego i 
uszkodzeń.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
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Patrz również:
2.7.2 "Ustawienia panelu sterowania" na str. 20
2.7.3 "Zewnętrzne elementy sterujące" na str. 21
2.7.5 "Ustawienia urządzenia" na str. 22
2.7.6 "Sterowanie wieloma kurtynami za pomocą jednego panelu 

sterowania" na str. 23
6.3 "Bezpieczniki" na str. 42
6.4 "Wyłącznik temperatury" na str. 42

Urządzenie (lub część urządzenia) 
nadmuchuje zimne powietrze.
Diody na panelu sterowania migają.

 Modele nagrzewane elektrycz-
nie: 
 Wyłącznik temperatury wyłączył 
urządzenie (lub część urządzenia), 
aby zapobiec przegrzaniu.

w Taka sytuacja może 
wskazywać na poważną 
usterkę, która może być 
niebezpieczna.

Taka usterka może również wystą-
pić, jeśli urządzenie nie było przez 
chwilę zasilane.

1. Sprawdź wyłącznik temperatury i 
go zresetuj.

2. Sprawdź wentylatory. Jeżeli nie 
działa któryś z wentylatorów 
(jeden lub kilka), sprawdź:

okablowanie wentylatora;
złącza bloku PCB
bezpieczniki bloku PCB

3. Jeżeli powyższe podzespoły 
działają poprawnie, wymień 
wentylator.

Wylatujące powietrze nie jest wy-
starczająco ciepłe.

 Modele z nagrzewnicą wodną: 
 Temperatura dopływającej wody 
jest zbyt niska.

Zwiększ wartość temperatury w in-
stalacji c.o.,

 Modele nagrzewane elektrycz-
nie: 
 Doszło do samowyzwolenia co naj-
mniej jednej fazy.

Sprawdź bezpieczniki zasilania i złą-
cza elektryczne.

Urządzenie bez przerwy nawiewa 
ciepłe powietrze.

 Modele z nagrzewnicą wodną: 
 Zawór został otwarty ręcznie.

Przesuń uchwyt do pozycji ‘AUTO’.

Urządzenie w trybie automatycz-
nym zawsze nawiewa zimne powie-
trze.

Czujnik temperatury nie działa. 1. Sprawdź złącze J3 na bloku PCB.
2. Wymień czujnik.

 Jeśli do jednego panelu sterowa-
nia podłączono więcej urządzeń: 
 W trybie automatycznym urządze-
nia grzeją nierówno.

Temperatura jest ustawiana nieza-
leżnie dla każdego urządzenia.

Skonfiguruj jedno urządzenie jako 
główne.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
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6 .  . Czynności serwisowe

6.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie:w Prace serwisowe mogą być wykonywane 
przez wykwalifikowanych techników.

Ostrzeżenie:w Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z 
instrukcjami bezpieczeństwa.

Patrz również:
1.5 "Instrukcje bezpieczeństwa" na str. 9

6.2 Dostęp

6.2.1 Zdejmowanie panelu przedniego

Tylko modele wolnowiszące:

1. Wyjmij trzpienie blokujące 1 z panelu przedniego 2.

2. Zdejmij panel przedni 2 z haczyków 3.
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6.2.2 Otwieranie urządzenia

Modele wolnowiszące i do zabudowy z ogrzewaniem 
elektrycznym (typ DF E-F, E-R) i modele bez 
ogrzewania (typ DF A-F, A-R):

1. Jeśli to konieczne, zdejmij panel przedni.

2. Wyjmij kratkę wlotową 4.

Modele kasetowe (typ DF C):

1. Przyciśnij do siebie prawy i lewy zatrzask kratki wlotowej. 
W tym celu użyj śrubokrętu.

2. Otwórz kratkę wlotową przekręcając ją i zwieszając.

3. W razie konieczności, wyjmij kratkę wlotową, otwierając 
zatrzaski po drugiej stronie.
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Wszystkie modele:

1. Wykręć śruby wzdłuż krawędzi panelu.

2. Pociągnij delikatnie panel do przodu i wyjmij go.

Przestroga:c Cały panel można wyjąć, pociągajac go delikatnie do 
siebie. Uwaga: panel nie powinien upaść na ziemię.

6.2.3 Wyjmowanie bloku PCB

Wszystkie modele:

1. Otwórz urządzenie.

Modele z nagrzewnicą wodną i bez funkcji grzania:

1. Odkręć śruby 1 na górze urządzenia.
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2. Wyjmij blok PCB 2.

3. Odłącz od płytki drukowanej wszystkie złącza podłączone 
do kurtyny oraz połączenia uziemione.

Modele nagrzewane elektrycznie:

1. Odłącz wszystkie złącza i uziemienia podłączone do 
urządzenia i bloku PCB 1.

2. Wyjmij blok PCB.

Patrz również:
6.2.2 "Otwieranie urządzenia" na str. 40

6.3 Bezpieczniki

Blok PCB urządzenia ma dwa bezpieczniki – 1 i 2. Ich 
wartości są podane na PCB.

6.4 Wyłącznik temperatury

Tylko modele z nagrzewnicą elektryczną:

Urządzenie zostało wyposażone w wyłącznik temperatury w 
celu zapobieżenia przegrzaniu.

Następujące typy: DF S-250-E, M-250-E, L-250-E
Te urządzenia mają dwa wyłączniki temperatury. Chronią 
różne sekcje urządzenia i mogą pracować niezależnie od 
siebie.
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6.4.1 Resetowanie wyłącznika temperatury

1. Wyłącz urządzenie.

2. Otwórz urządzenie.

3. Popchnij do tyłu trzpień wyłącznika temperatury 1.

4. Sprawdź podłączenia urządzenia.

5. Zamknij urządzenie.

6. Sprawdź, czy wentylatory pracują poprawnie.

6.5 Zestaw przewodów sterujących Biddle

Przewód sterowania systemem składa się z następujących 
elementów:

• Złącza typu 4P4C

• Złącza są nieskręcone, tj. rdzenie na obu końcach 
przewodów są podłączone do tego samego styku. 
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Prawa autorskie i znaki firmowe

Wszystkie informacje i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji są własnością firmy Biddle i nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów niż pierwotnie założone ani też kopiowane, powielane, tłumaczone i/lub 
publikowane bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Biddle.

Nazwa Biddle to zarejestrowany znak towarowy należący do Biddle BV.

Gwarancja i odpowiedzialność

Informacje na temat zakresu gwarancji i odpowiedzialności producenta znajdują się w warunkach sprzedaży i 
dostawy. 

Firma Biddle zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za szkody uboczne/następcze bez 
względu na czas ich wystąpienia.

Odpowiedzialność w zakresie instrukcji użytkownika

Firma Biddle dołożyła wszelkich starań, aby niniejsza instrukcja użytkownika zawierała pełny i dokładny opis 
wszystkich istotnych w danej sytuacji elementów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów i/
lub pominięć, jakie mogły pojawić się w tej instrukcji.

Firma Biddle zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji podanej w niniejszej instrukcji. 

Prosimy użytkowników o zgłaszanie wszystkich zauważonych błędów lub niejasnych sformułowań zawartych w tej 
instrukcji. Dzięki temu będziemy mieć możliwość poprawy naszej dokumentacji w przyszłości.

Dalsze informacje

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszego produktu zachęcamy do skontaktowania się z firmą Biddle.
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