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1.
1.1.

Om dette dokument
Målgruppe

Autoriserede installatører og serviceteknikere

1.2.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det
komplette sæt består af:


Installationsvejledning:
 Installationsvejledning
 Format: Papir (indeholdt i sættet)



Installatørvejledning:
 Forberedelse af installationen, tekniske specifikationer,
referencedata.
 Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan
være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din
forhandler.
Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog
er oversættelser.

10. Avanceret konfiguration af intelligent Tablet Controller ........... 14
10.1. Lokalt ibrugtagningsværktøj (Local Commissioning Tool)
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10.3. Ændring af dato og tid .................................................... 18
10.4. Ændring af netværksindstillinger .................................... 19
10.5. Ændring af funktionstilstand ........................................... 19
Vedligeholdelse ............................................................................. 20
11. Indstilling af udstyr som værende under vedligeholdelse
eller i drift ................................................................................. 20
12. Opgradering af firmware.......................................................... 21
13. Udskiftning af batteriet til data backup..................................... 21
Tillæg.............................................................................................. 22
14. Kendte begrænsninger ............................................................ 22
15. Tekniske specifikationer........................................................... 23
15.1. Udvendige mål................................................................ 23
15.2. Miljøbetingelser .............................................................. 23
15.3. Elskab............................................................................. 23
15.4. Energiforbrug specifikationer.......................................... 23
15.5. Andre intelligent Tablet Controller specifikationer........... 23
15.6. Ibrugtagning computer krav ............................................ 23
15.7. Standard værktøj adgangskode...................................... 23
15.8. Krav til ledningsforbindelser ........................................... 24
16. Bortskaffelseskrav ................................................................... 24
17. Ophavsret og varemærker....................................................... 24

Installatørvejledning

1

DCC601A51

intelligent Tablet Controller
4P420109-1B – 2016.02

4PDA420109-1B_2016_02.book Page 2 Saturday, March 12, 2016 3:30 PM

Installation
2.

ADVARSEL

Generelle sikkerhedsforanstaltninger



Brug kun kobberledninger.



Sørg for, at ledningsinstallationen på brugsstedet er
i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Al ledningsføring på brugsstedet skal udføres
i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der
blev leveret med produktet.



Sørg for at installere en jordledning. Enheden må
IKKE jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstændig
jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.



Sørg for at bruge en særskilt strømkreds. Brug
ALDRIG en strømforsyning, der deles med et andet
apparat.



Sørg for at installere de påkrævede sikringer eller
afbrydere.



Sørg for at installere en fejlstrømsafbryder. I modsat
fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Læs disse generele sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen
af intelligent Tablet Controller sættet.
Efter endt installation skal man kontrollere, at strømforsyningen og
intelligent Tablet Controller modulerne kører rigtigt i opstartsfasen.

2.1.

Generelt

Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål vedrørende installation
eller drift af modulerne.
BEMÆRK
Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehør
kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand
eller anden beskadigelse af udstyret. Brug kun tilbehør,
ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller
godkendt af Daikin.

Installér ledningerne mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at
undgå interferens. Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på
1 meter være utilstrækkelig.
ADVARSEL

ADVARSEL
Sørg for, at installation, testning og anvendte materialer
overholder gældende lovgivning (se anvisningerne forrest
i Daikin dokumentationen).



Efter afslutning af el-arbejdet skal man kontrollere, at
alle elektriske komponenter og terminaler er tilsluttet
korrekt inde i elskabet.



Kontrollér, at alle afskærmninger er lukkede, før du
starter enhederne.

PAS PÅ
Man skal bære relevant personligt beskyttelsesudstyr
(beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller,…), når man
monterer eller vedligeholder systemet.
ADVARSEL
Bryd plasticemballagen og smid plasticposer væk, der har
været anvendt til emballering, så børn ikke får fat på dem.
Mulig risiko: kvælning.

2.2.

Installationssted

3.
3.1.

Sættets indhold og ekstraudstyr
Sættets indhold

Baseret på følgende liste med tilbehør skal du kontrollere, at alle dele
og alt tilbehør til intelligent Tablet Controller er indeholdt i sættet. Hvis
der mangler dele, eller hvis dele er defekte, skal du kontakte Daikin
forhandleren, hvor du købte produktet.

b

a

Man må IKKE installere udstyret på steder med en potentielt
eksplosiv atmosfære.

2.3.

El
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


AFBRYD al strømforsyning, før du tilslutter eller
berører elektriske dele.



Afbryd strømforsyningen i mere end 1 minut, og mål
spændingen på terminalerne på primærkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, før du
udfører service. Spændingen skal være under
50 V DC, før man må berøre elektriske komponenter.
Vedrørende
placering
af
terminalerne,
se
ledningsdiagrammet.



Rør IKKE ved elektriske komponenter med våde
hænder.



Hold ALTID øje med enheden, når servicepanelet er
taget af.

d

c
++- -

e
L

a
b
c
d
e

N

CPU modul (1×)
I/O modul (1×)
WAGO strømforsyningsenhed (1×)
USB-kabel, 0,5 m (1×)
Installationsvejledning (denne manual) (1×)

ADVARSEL
Der skal monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsføringen ved overspænding i henhold til relevant lovgivning.
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3.2.

Ekstraudstyr

4.3.

Der leveres følgende ekstraudstyr:
Udstyr

Type

Materiale-nr.

Router leveret af Daikin

ASUS 4G-N12

4G-N12

Tablet leveret af Daikin

ASUS ZenPad Z380C

Z380C

For yderligere information om dette ekstraudstyr, se "4.4. Ydeligere
komponenter i intelligent Tablet Controller løsningen" på side 3.

Kompatibelt (Daikin) udstyr

Aktuelt kan intelligent Tablet Controller løsningen tilsluttes visse
Daikin enheder med et DIII-NET kommunikationsinterface.
Tilslutningen af Daikin udstyr, der anvender andre kommunikationsinterfaces, bliver eventuelt understøttet i forbindelse med fremtidige
opgraderinger. Vedrørende en opdateret liste over hvilket udstyr, der
kan styres med intelligent Tablet Controller, se følgende websted:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/.
BEMÆRK

4.
4.1.

Systemoverblik
Daikin intelligent Tablet Controller løsningen

Daikin intelligent Tablet Controller løsningen gør det muligt for en
slutbruger at styre og håndtere forskelligt DAIKIN HVAC udstyr fra en
tablet app og et web browser interface.
intelligent Tablet Controller løsningen leveres i en af følgende to
tilstande (driftstilstande):




4.2.

intelligent Tablet Controller kan ikke anvendes sammen
med andre centrale styreenheder såsom intelligent Touch
Manager (iTM).
Endvidere findes der flere terminaler på I/O modulet for tilslutning af
digitale inputs. Det digitale input på den første terminal er direkte
forbundet som et kontakt-input med tvungen standsning. De
resterende digitale inputs kan hver konfigureres som enten et
normalt-åbent eller normalt lukket kontakt-input, eller som et impulsinput.
BEMÆRK

Stand-alone tilstand: En lokal tilstand, hvor du kan styre dit
lokale miljø fra et hvilket som helst sted i dit lokale netværk.
Dette gøres via intelligent Tablet Controller app'en på den tablet,
som Daikin leverer.
Cloud-connect tilstand: Tilstand med en cloud-baseret
funktion, hvor du kan styre flere miljøer fra et hvilket som helst
sted. Dette gøres via en browser applikation med adgang til
Daikin Cloud Service på: http://cloud.daikineurope.com.
Bemærk, at der også er adgang til Daikin Cloud Service med en
browser, der kører på den tablet, som Daikin leverer. I tilstanden
med en cloud-baseret funktion er lokalt styring via intelligent
Tablet Controller stadig muligt, men den udbudte funktion vil
være begrænset.

Når kontakt-input med tvungen standsning er lukket,
sendes et stopsignal til alle tilsluttede enheder. Det kan
ikke garanteres, at alle enheder rent faktisk standses og
forbliver standset, mens kontakt-input med tvungen
standsning er aktivt.

4.4.

Ydeligere komponenter i intelligent Tablet
Controller løsningen

Der leveres følgende ekstraudstyr som en del af intelligent Tablet
Controller løsningen. Kravene afhænger af dit lokale miljø og af dine
behov. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

INFORMATION

Router leveret af Daikin (ASUS 4G-N12)

Cloud-connect tilstanden og den tilhørende Daikin Cloud
Service funktionalitet er ikke tilgængelig pt.

En ekstra router leveret af Daikin kan anvendes til dannelse af et
WiFi-understøttet LAN. Dette kan være nødvendigt, hvis intelligent
Tablet Controller modulerne ikke kan tilsluttes det lokalt baserede
LAN, eller hvis det lokalt baserede LAN ikke giver mulighed for WiFi
med adgang via den tablet, der leveres af Daikin.

intelligent Tablet Controller sættet

For at indstille intelligent Tablet Controller løsningen i dit miljø har du
fået leveret Daikin intelligent Tablet Controller sættet. Dette sæt
indeholder en central styreenhed og linker det understøttede Daikin
udstyr til et lokalt ethernet netværk og til Daikin Cloud Service. Sættet
består af følgende komponenter:

Routeren har endvidere mobil 4G funktioner, der kan anvendes ved
etablering af forbindelse med Daikin Cloud Service, hvis ikke der er
internetforbindelse via det lokale LAN. Bemærk, at en mobil internetforbindelse kræver et SIM kort, der ikke følger med routeren.



en WAGO strømforsyningsenhed (PSU),

Tablet leveret af Daikin (ASUS ZenPad 8.0 Z380C)



CPU modulet,



I/O modulet.

Der skal anvendes en tablet leveret af Daikin for at kunne bruge
intelligent Tablet Controller app'en, hvis du ønsker den lokalt
baserede tilstand.

Vedrørende en typisk indstilling af intelligent Tablet Controller sættet,
se "Skematisk opsætning af intelligent Tablet Controller" på side 4.
Før man installerer intelligent Tablet Controller sættets moduler, skal
man lave en effektiv arbejdsplan med brug af denne beskrivelse og i
forhold til det faktiske miljø, hvor det skal installeres.
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Skematisk opsætning af intelligent Tablet Controller

d

e**

f**

g

**

http://cloud.daikineurope.com

RJ-45

a 24 V DC

c

b

DIII-NET

i

i

i

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1/F2

LAN

+ + - -

h

OUT
IN
F1, F2 F1, F2
L

N

POWER

CPU IF

I/O IF

Di1~Di4

USB

230 V AC

l
j*

l

k*

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

WAGO strømforsyningsenhed
CPU modul
I/O modul
Ekstra tablet leveret af Daikin
Computer tilsluttet Daikin Cloud Service
Daikin Cloud Service
LAN gateway (ekstra router leveret af Daikin)
Udendørsenhed tilsluttet DIII-NET
Indendørsenhed tilsluttet DIII-NET
Kontakt-input med tvungen standsning
Digitale inputs (kan konfigureres som kontakt-inputs eller
impuls-inputs)
l Ledningsforbundet fjernbetjening
* Dette er et begrebsmæssigt ledningsdiagram, for korrekt
tilslutning af Di1~Di4 terminalerne, se "7.1.2. Tilslutning af
digitale input og output enheder" på side 8.
** Cloud-connect tilstanden og den tilhørende Daikin Cloud
Service funktionalitet er ikke tilgængelig pt.
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5.

Før installation

Før du begynder at installere intelligent Tablet Controller, skal du
forberede følgende:


Kontrollér, at intelligent Tablet Controller sættet leveres med alle
tilhørende dele. Se "3.1. Sættets indhold" på side 2.



Kontrollér, at du har alt nødvendigt udstyr til installation af
intelligent
Tablet
Controller
sættets
moduler.
Se
"5.1. Nødvendigt udstyr" på side 5.



Påkrævet plads

På billedet nedenfor vises min. plads påkrævet til installation.


Sørg for, at der er en min. frigang på 60 mm, både mellem CPU
modulet, I/O modulet samt ledningskanalerne og en min. frigang
på 80 mm mellem modulerne og elskabet lodret.



Sørg for, at der er en min. lodret frigang på 70 mm mellem
WAGO PSU og ledningskanalerne.



CPU modulet og I/O modulet kan installeres uden vandret
frigang, men der skal være en min. frigang på 20 mm mellem
modulerne og elskabet.



WAGO PSU kræver en min. vandret frigang på 15 mm i begge
sider.

Du skal kende placeringen af terminalerne og kontakterne på
intelligent Tablet Controller modulerne. Se "5.3. Terminaler og
kontakters placering" på side 6.

a

Brug følgende udstyr for at installere intelligent Tablet Controller
sættets moduler:
En stjerneskruetrækker



En nødvendig mængde elektriske ledninger og passende
ledningsværktøj. For yderligere information om ledninger, der
skal anvendes, se "15.8. Krav til ledningsforbindelser" på
side 24.

L




CPU

I/O

N





++- -



En kærvskruetrækker

152

152







 



Nødvendigt udstyr



5.1.







Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til installation af intelligent
Tablet Controller modulerne. Se "5.2. Bestemmelse af
installationssted" på side 5.

5.2.2.

a

5.2.

intelligent Tablet Controller komponenterne skal installeres på et
sted, der lever op til kravene beskrevet nedenfor.
5.2.1.

Installationssted og monteringsretning

Sørg for, at installationsstedet lever op til følgende krav:

(mm)

b

Bestemmelse af installationssted

a Ledningskanal
b Elskab

Vær opmærksom på disse modulers dybde og sørg for, at der er den
nødvendige plads i dybden i elskabet.
Modul

Dybde
45 mm



Placering: Indendørs, i et elskab.

CPU modul



Elskabet:

I/O modul

39 mm

 Skal kunne låses eller være beregnet til kun at kunne åbnes
med specialværktøj. Nøglen eller værktøjet må kun være
tilgængeligt for servicepersonalet.

WAGO PSU

92 mm

 Skal installeres på et sted uden adgang for uvedkommende.
 Skal leve op til kravene i gældende lovgivning.
 Skal være omfattet af beskyttelsesklasse IP4X eller højere
(der skal dog være tilstrækkelig ventilation, så udstyret ikke
overophedes).
 Skal være omfattet af beskyttelsesklasse K07 eller højere (se
international standard IEC 62262 - 2002).
 Skal have en min. højde på 290 mm og min. bredde på
410 mm for at sikre frigang, som specificeret i
"5.2.2. Påkrævet plads" på side 5.


Monteringsretning: kun lodret



Sørg for, at installationsstedet lever op til miljøkravene
specificeret i "15.2. Miljøbetingelser" på side 23.
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5.3.

Terminaler og kontakters placering

Betjeningselementer og kontakter

For at gøre installationen lettere skal man kende terminalernes og
åbningernes placering på modulet og planlægge, hvordan kablet skal
føres, og i hvilken rækkefølge lederne skal tilsluttes.
Se "7. El-ledninger" på side 8 vedrørende tilslutning.
5.3.1.

a

[RESET] Knap til genstart af CPU modulet og I/O modulet.

k

[DIP SW] Reserveret til vedligeholdelse.
Standard ab fabrik: alle kontakter er sat på "OFF (OFF)".

n

[BACKUP] Kontakt til aktivering/deaktivering af nødstrømforsyningen for at bibeholde de aktuelle indstillinger (via det
interne batteri).

CPU modul

Standard ab fabrik: "OFF (OFF)". Dette stilles på "ON (ON)" i
forbindelse med ibrugtagning.

A
q

a

Lysdioder
b

[CPU ALIVE] (grøn) Denne lysdiode blinker, når CPU'en kører
normalt. For detaljer om lysdioderne, se "LED status og
betjeningsflade (CPU modul)" på side 6.

c

[ALARM] (rød) Denne lysdiode lyser i tilfælde af en defekt. For
detaljer om lysdioderne, se "LED status og betjeningsflade (CPU
modul)" på side 6.

c

[RS-232 Tx] (grøn) Denne lysdiode blinker, når data sendes fra
den serielle port.

e

[RS-232 Rx] (orange) Denne lysdiode blinker, når data
modtages fra den serielle port.

f

[RS-485] (orange) Denne lysdiode blinker,
sendes eller modtages via RS-485 porten.

g

[LAN] (grøn) Denne lysdiode lyser, når tilslutningen er korrekt.
Lysdioden blinker, når data sendes/modtages.

b
c
d
e
f
g

B
A

h

i

j

k

[Greb] Hjælp ved montering / afmontering af modulet på en DIN
skinne.

Normal
Fejl på strømforsyningen / hardwarefejl
Applikationssoftware ikke installeret

l

m

n

o

data

LED status og betjeningsflade (CPU modul)
Driftsbetingelse

B

når

CPU ALIVE

ALARM

Blinker

FRA

FRA

FRA

Blinker

TIL

p

q
Stik
h

[LAN] RJ-45 stik for tilslutning af intelligent Tablet Controller til et
ethernet netværk.

i

[RS-485] Reserveret til fremtidig brug.

j

[RS-232] Reserveret til fremtidig brug.

l

[Power] Strømstik. Der kræves en fødespænding på 24 V DC,
der leveres ved tilslutning til WAGO PSU.

m

[SD CARD] Reserveret til vedligeholdelse.

o

[USB] USB 2.0 type-A stik reserveret til vedligeholdelse. Dette
stik kan ikke anvendes til tilslutning af CPU modulet og I/O
modulet.

p

[I/O IF] USB 2.0 type-A stik. Brug kun dette USB stik ved
tilslutning af CPU modulet til I/O modulet.
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5.3.2.

Lysdioder

I/O modul

b

[CPU ALIVE] (grøn) Denne lysdiode blinker, når I/O modulet
kører normalt. For detaljer om lysdioderne, se "LED status og
betjeningsflade (I/O modul)" på side 7.

c

[ALARM] (rød) Denne lysdiode lyser eller blinker i tilfælde af en
defekt. For detaljer om lysdioderne, se "LED status og
betjeningsflade (I/O modul)" på side 7.

d

[RS-485] (orange) Denne lysdiode blinker, når data sendes eller
modtages via RS-485 porten.

c

e

[P1P2 MONITOR] (orange) Denne lysdiode blinker, når data
sendes eller modtages via P1P2 linjen.

d

f

[DIII MONITOR] (orange) Denne lysdiode blinker, når DIII-NET
kommunikation finder sted.

e

LED status og betjeningsflade (I/O modul)

A

a

b

f
Driftsbetingelse
Normal

B
A

g

h

i

j

CPU ALIVE

ALARM

Blinker

FRA

Hardwarefejl

FRA

TIL

Strømafbrydelse

FRA

FRA

Kommunikationsfejl mellem CPU modulet
og I/O modulet (i 10 sekunder eller mere)

TIL

Blinker

6.

Installation af intelligent Tablet
Controller hardware

intelligent Tablet Controller komponenterne skal monteres på en
35 mm DIN skinne, i et elskab. For mere information, se
"5.2.1. Installationssted og monteringsretning" på side 5.

B

k

l

m

Installér de tre intelligent Tablet Controller hardwarekomponenter på
følgende måde:
1

Placér modulet for oven på DIN-35 skinnen, så krogen på
bagsiden går i indgreb.

2

Skub modulet i retning 'a', indtil krogen for neden går i indgreb
på skinnen.

3

Træk om nødvendigt grebet for neden på modulet i retning 'b' for
at klikke modulet på skinnen. Brug om nødvendigt en
kærvskruetrækker.

4

Gentag trinene ovenfor for alle andre moduler.

Stik
h

[DIII (F1/F2) og P1P2 (P1/P2)]
2×2 kommunikationslinjer, der forbinder intelligent Tablet
Controller med DIII-kompatible enheder hhv. P1P2-kompatible
enheder.
P1P2 forbindelsen er reserveret til fremtidig brug.

i

[RS-485] Reserveret til fremtidig brug.

k

[CPU IF] USB 2.0 type-B stik. Tilsluttes CPU modulet. Anvendes
som strømforsyning og kommunikationskanal for I/O modulet.

l

[Di1-4 og Do] Terminaler til tilslutning af digitale inputs (Di) og
digitale outputs (Do).
Do forbindelsen er reserveret til fremtidig brug.

Betjeningselementer og kontakter
a

[RESET] Reserveret til fremtidig brug.

g

[DIII MASTER] Kontakt til indstilling af intelligent Tablet
Controller til "MASTER" eller "SLAVE" i en DIII-NET
konfiguration.
Standard ab fabrik: venstre position (MASTER).

j

[DIP SW] Valg af tilstand.
Standard ab fabrik: bit 1 indstillet til: "ON (ON)"; bits 2-4 er
indstillet til: "OFF (OFF)".

m

[Greb] Hjælp ved montering / afmontering af modulet på en
DIN skinne.

Installatørvejledning
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7.

El-ledninger

7.1.2.

I dette afsnit beskrives fremgangsmåden ved tilslutning af intelligent
Tablet Controller sættets komponenter med Daikin enheder og andet
udstyr.
ADVARSEL
Slå ikke strømforsyningen til, før alle ledninger er tilsluttet.
Ellers kan det medføre elektrisk stød.
Efter endt ledningsføring skal man igen kontrollere, om alle
ledninger er tilsluttet korrekt, før man slår strømforsyningen til.
Alle standarddele og materialer samt elektriske installationer skal overholde lokale forskrifter.

Tilslutning af digitale input og output enheder

intelligent Tablet Controller kan tilsluttes en ekstern signal input
enhed til standsning af klimaanlæg, med elmålere til beregning af
elforbruget på enkelte enheder til klimaregulering eller på andre
enheder.
Tilslut kontakt input-linjer eller impuls input-linjer til Di1, Di2, Di3, Di4
og COM terminalerne ved stikket i bundet af I/O modulet. Funktionen
på hver terminal er vist på følgende ledningsdiagram.
Tildelingen af funktioner kan dog blive ændret på et senere tidspunkt.
For yderligere information om den påkrævede impulsbredde og
interval, se "15.8. Krav til ledningsforbindelser" på side 24. Se
"10.2.6. Beskrivelse af egenskaber for styrepunkter" på side 16
vedrørende ændring af funktionstildelingen.
INFORMATION

INFORMATION

På tidspunktet for udgivelsen af denne manual er den
digitale output-forbindelse Do ikke aktiv men beregnet til
fremtidig brug.

På tidspunktet for udgivelsen af denne manual er visse stik
ikke aktive men beregnet til fremtidig brug.

7.1.

Skematisk ledningsdiagram med Di og Do terminaler

Tilslutning til andet udstyr

Vedrørende
krav
til
ledningsføring,
ledningsforbindelser" på side 24.
7.1.1.

se

"15.8. Krav

til

Tilslutning af DIII-NET kompatibelt udstyr

DIII-NET er en unik kommunikationsfunktion til klimaanlæg, udviklet
af Daikin. Med brug af DIII-NET kan man styre flere DIII-NETkompatible enheder til klimaregulering centralt ved at tilslutte dem til
sin intelligent Tablet Controller.
For at tilslutte DIII-NET kommunikationslinjen skal man anvende F1
og F2 terminalerne for oven på I/O modulet, som vist på det følgende
diagram.
Disse to terminaler har ingen polaritet. Et eksempel på tilslutning af
mere end to enheder til klimaregulering er vist på følgende
ledningsdiagram.

Di1

Di2

Di4

COM

Do

COM
c

a [Di1] Kontakt-input med tvungen standsning (normalt
åbent).
b [Di2] [Di3] [Di4] Digitale inputs. Kan konfigureres som
normal åben (A-type) eller normal lukket (B-type) kontakt
inputs, eller som impuls inputs.
c [Do] Reserveret til fremtidig brug.

BEMÆRK

DIII
F2 F1

a

Di3
b

Skematisk ledningsdiagram med DIII terminaler

b

COM

a

c

d

d

d

d



Når kontakt-input med tvungen standsning er lukket,
sendes et stopsignal til alle tilsluttede enheder. Det
kan ikke garanteres, at alle enheder rent faktisk
standses og forbliver standset, mens kontakt-input
med tvungen standsning er aktivt.



Når kontakt-input med tvungen standsning er lukket,
kan den tilsluttede enhed ikke genstartes, med mindre
at kontakt-input genåbnes.

d
BEMÆRK


COM terminalerne er alle tilsluttet internt. Så de kan
anvendes efter eget valg. Man kan dog kun tilslutte op
til to ledninger samtidig til hver COM terminal.



Tilslut I/O modulets COM terminal til den negative
side af enhedens terminaler, hvis muligt.

e

b

a

c

d

d

d

d

d

f
a
b
c
d
e
f

Udendørsenhed
OUT - OUT
IN - OUT
Indendørsenhed
Der kan maksimalt tilsluttes 7 udendørsenheder.
Der kan maksimalt tilsluttes 32 indendørsenheder
(der kræves en unik DIII adresse til hver enhed).
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7.2.

Tilslutning af strømforsyning til alle moduler

Vedrørende
krav
til
ledningsføring,
ledningsforbindelser" på side 24.

se

"15.8. Krav

BEMÆRK
til

Hvis man vil tilslutte jordledningen til WAGO PSU, skal der
anvendes en flertrådet snoet leder med en krympeterminal
i enden.

Gå frem på følgende måde:
1

Tilslut strømforsyningen til de tre terminaler, L (strøm),
N (neutral) og stel i indgangssiden på WAGO strømforsyningsenheden (PSU).

Sæt den runde krympeterminal på ledningen op til den
isolerede del, og fastgør terminalen med en
stjerneskruetrækker.

INFORMATION
Brug en kærvskruetrækker på WAGO PSU klemmen til
fastgørelse af ledningerne til strømforsyningen.

a

b
a Rund krympeterminal
b Flertrådet snoet leder

b
6

Når al ledningsføring er afsluttet og kontrolleret igen, skal man
tænde for strømforsyningen.

a

PAS PÅ
Strømforsyningen fungerer kun, når "DC OK" lysdioden på
WAGO PSU og "CPU ALIVE" lysdioderne på både
CPU modulet og I/O modulet blinker.
Hvis en eller flere af førnævnte lysdioder ikke lyser, skal
man kontrollere for fejl i ledningsføringen.

c
a Sæt skruetrækkeren ind for oven over
klemmen.
b Skub klemmen nedad ved at dreje
skruetrækkeren i retning 'b', så klemmen
åbnes for neden.
c Skub ledningen ind for neden ved klemmen.

2

Forbind DC udgangen på WAGO PSU med DC indgangen på
CPU modulet. Vær opmærksom på ledningernes polaritet.

3

Sæt A-type stikket på USB kablet ind i USB indgangen på CPU
modulet længst mod højre. Denne indgang er mærket "I/O IF".

4

Sæt B-type stikket på USB kablet ind i B-type USB indgangen
på I/O modulet.

5

Jordforbind
måder:

terminalen på CPU modulet på en af følgende

 Tilslut terminalen til jordskinnen på elskabet (hvis monteret),
eller
 Tilslut terminalen til M3 stelskruen i bunden af WAGO PSU.

24 V DC

CPU

I/O

N

POWER

CPU IF

I/O IF

USB

230 V AC

Installatørvejledning
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Et nyt CPU modul leveres uden installeret software. Derfor
lyser "ALARM" lysdioden rødt. Dette er normalt, se "LED
status og betjeningsflade (CPU modul)" på side 6. Der
installeres applikationssoftware i forbindelse med ibrugtagningen, se "9. Ibrugtagning og indstilling af intelligent
Tablet Controller" på side 10.

7.3.

Tilslutning af LAN kablet

Vedrørende
krav
til
ledningsføring,
ledningsforbindelser" på side 24.

se

"15.8. Krav

til

Tilslut ikke LAN kablet før ibrugtagning af intelligent Tablet Controller.
Ellers kan det medføre en netværksadresse-konflikt.

8.

Installation af ekstra router leveret af
Daikin

Se information om installationen i manualen, der følger med routeren
leveret af Daikin. For yderligere information om brug af routeren
leveret af Daikin, se "4.4. Ydeligere komponenter i intelligent Tablet
Controller løsningen" på side 3.

+ + - -

L

INFORMATION

Tabellen nedenfor giver et overblik over den mest relevante
information.
Krav

Information

Standard WiFi navn (SSID)

ASUS

Standard WiFi adgangskode
(adgangsnøgle)

Findes på mærkaten bag på routeren.

Router konfiguration URL

Brug en af følgende:

http://192.168.1.1

http://router.asus.com

Router konfiguration adgangskode

Ikke defineret. Defineres ved start af
routerens "Hurtig internet indstilling
(Quick internet setup)" funktion.
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Ibrugtagning

9.2.

Tilslutning af batteriet til data backup

For at gemme alle indstillinger, selv i tilfælde af strømafbrydelse, har
CPU modulet på intelligent Tablet Controller et indbygget batteri.

9.

Ibrugtagning og indstilling af
intelligent Tablet Controller

Efter kontrol af installationen af intelligent Tablet Controller komponenterne og af al påkrævet ledningsføring kan man påbegynde
ibrugtagning med indstilling af intelligent Tablet Controller.

Da dette batteri er afbrudt, skal man starte med at tilslutte det før
ibrugtagning.
For at tilslutte batteriet skal man se i bunden af CPU modulet og finde
BACKUP kontakten. Sæt denne kontakt i "ON (ON)" positionen med
en skruetrækker.
BACKUP
ON OFF

I denne ibrugtagningsfase skal man gøre følgende:


Tilslut batteriet til data backup. Se "9.2. Tilslutning af batteriet til
data backup" på side 10.



Konfigurér computeren, så den kan tilsluttes intelligent Tablet
Controller. Se "9.3. Tilslutning til intelligent Tablet Controller
første gang" på side 10.



Opgradér firmwaren til den nyeste version. Se "9.4. Opgradering
af firmwaren til den nyeste version" på side 11.



Indstil dato og tid samt funktionstilstand. Se "9.5. Første kørsel
af ibrugtagningsværktøjet" på side 12.



Konfigurér LAN indstillingerne. Se "9.6. Konfiguration af
netværksindstillinger (lokalt ibrugtagningsværktøj)" på side 12.



Tilføj alt tilsluttet (Daikin) udstyr til intelligent Tablet Controller
app'en. Se "9.7. Hurtig konfiguration af tilsluttede enheder (lokalt
ibrugtagningsværktøj)" på side 13.
INFORMATION
Hvis du vælger stand-alone tilstand, er dette sidste trin ikke
nødvendigt.
For
yderligere
information
om
tilstandene,
se
"4. Systemoverblik" på side 3.

9.1.

Minimumskrav i forbindelse med ibrugtagning

9.3.

Tilslutning til intelligent Tablet Controller første
gang

Et nyt CPU modul har en statisk IP adresse 192.168.0.1 og en
undernetmaske 255.255.255.0.
For at tilslutte til denne enhed skal du ændre IP adressen på din
computer til samme område som denne IP adresse. Dette gøres på
følgende måde:
1

Sæt et CAT 5e (eller højere) ethernet kabel ind i CPU modulet.

2

Tilslut ethernet kablet til din computer.

3

Herefter skal du ændre din IP adresse, så den passer til den på
CPU modulet. Dette gøres på følgende måde:
a. Gå til kontrolpanelet på din computer.
b. I kontrolpanelet skal du klikke på Network and Sharing
Center (Netværks- og delingscenter) >> Change Adapter
Settings (Rediger indstillinger for netværkskort).

Før du begynder at installere intelligent Tablet Controller, skal du
forberede følgende.

c. I vinduet Network Connections (Netværksforbindelser) skal
du dobbeltklikke på Local Area Connection (LANforbindelse).



Sørg for, at din computers specifikationer lever op til minimumskravene anført i "15.6. Ibrugtagning computer krav" på side 23.

d. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) og klik på
Properties (Egenskaber).



Sørg for, at du både har opdaterings- og ibrugtagningsværktøjet.
Den nyeste version af begge værktøjer findes på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/softwaredownloads/.



Kontakt din netværksadministrator for at få følgende netværksinformation for intelligent Tablet Controller:
 det ønskede netværksnavn for intelligent Tablet Controller
(navnet på controlleren),
 en statisk IP adresse og den tilsvarende undernetmaske,
 IP adressen på standard gateway'en,
 IP adressen på DNS serveren og,
 IP adressen på alternativ DNS (hvis relevant).



Hvis du tilslutter intelligent Tablet Controller til din virksomheds
WiFi, skal du kontakte netværksadministratoren for at få
netværksnavnet (SSID) og adgangskoden.



Kontrollér, at strømforsyningen til alt tilsluttet udstyr er aktiveret.
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e. I vinduet Properties (Egenskaber) skal du vælge Use the
Following IP Address (Brug følgende IP-adresse).
f. Definér følgende IP adresse: "192.168.0.2".

9.4.

Opgradering af firmwaren til den nyeste version

Når du er tilsluttet intelligent Tablet Controller, skal du opgradere
firmwaren for at optimere intelligent Tablet Controller. Dette gøres på
følgende måde:

INFORMATION

INFORMATION

Selv om der i dette eksempel anvendes 192.168.0.2, kan
du
vælge
enhver
adresse
mellem
192.168.0.2~192.168.0.254.

Firmwaren er indeholdt i opgraderingsværktøjet. Du skal
bruge den nyeste version af opgraderingsværktøjet, som
beskrevet i afsnit "9.1. Minimumskrav i forbindelse med
ibrugtagning" på side 10.

g. Definér følgende undernetmaske: "255.255.255.0".
1

Start opgraderingsværktøjet VerUpTool.exe.
Login (Login) vinduet vises.

2
4

5

For at undgå interferens fra trådløse netværk skal du deaktivere
alle trådløse netværkskort på din computer på følgende måde:

Første gang du starter denne version, vises betingelserne for
brug. Læs betingelserne omhyggeligt, og acceptér dem.
INFORMATION
Tasten Acceptér (Accept) aktiveres først, når du har rullet
ned og har læst alle betingelser.

a. I vinduet Network Connections (Netværksforbindelser) skal
du højreklikke på Wireless Network Connection (Trådløs
netværksforbindelse).

3

Indtast adgangskoden (password) (standard: "daikin").

b. Vælg Disable (Deaktiver).

4

Kontrollér, at IP adresse (IP address) er: "192.168.0.1".

Kontrollér, om du kan etablere en forbindelse fra din computer til
CPU modulet. For at gøre dette skal du åbne kommandolinjen
på din computer:

5

Klik på OK (OK) for at logge ind.

6

I vinduet Bekræftelse af kørsel (Execution Confirmation) skal
du kontrollere, at versionen af den firmware, der skal installeres,
er nyere end den aktuelle version.

a. Klik på Windows startknappen.
b. I søgefeltet skal du indtaste "command prompt", eller
alternativt "cmd".

INFORMATION
Hvis den aktuelle version angiver: "---", betyder det, at der
ikke er installeret firmware.

c. I listen med resultater skal du klikke på Command Prompt
(kommandoprompt) eller på Cmd.
d. Ping til IP adressen på CPU modulet.
Indtast: "ping 192.168.0.1" og bekræfte ved at trykke på
Enter.

Når der ikke er installeret firmware, lyser ALARM lysdioden
på CPU modulet.
7

Du får et svar som det følgende:

Klik på Kør (Execute) for at bekræfte opgraderingen.
Opgraderingen foretages. Vent, indtil du får bekræftet, at
firmwaren er helt opgraderet.

8

Klik på OK (OK) for at afslutte installationen.
INFORMATION
Opgraderingsværktøjet lukkes automatisk.
CPU modulet genstartes automatisk og er klar til
ibrugtagning.
Hvis ikke der har været installeret firmware før, vil ALARM
lysdioden lyse. Efter installation af denne firmware, slukkes
ALARM lysdioden.

INFORMATION
Hvis ikke du får svar, men timeouts i stedet, kan der være
noget galt med forbindelsen. Se "15. Tekniske
specifikationer" på side 23 for at rette problemet.

Installatørvejledning
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9.5.

Første kørsel af ibrugtagningsværktøjet
INFORMATION
Du skal kun gennemføre denne procedure ved første
installation. Hvis du flytter eller geninstallerer denne
intelligent Tablet Controller, skal du ikke gennemføre
denne procedure igen.

Gå frem på følgende måde for at starte ibrugtagningen af intelligent
Tablet Controller:
1

Start ibrugtagningsværktøjet CommissioningTool.exe.
Start-vinduet vises.

9

Hvis du ønsker at anvende intelligent Tablet Controller app'en,
skal du klikke på Ændre (Modify) for at definere
Autentificeringskode (Authentication Code) for app'en.
INFORMATION
intelligent Tablet Controller app'en fungerer kun, hvis du
definerer en autentificeringskode.

2

Vi anbefaler, at du for din egen sikkerheds skyld definerer
en kompliceret autentificeringskode.

Første gang du starter dette værktøj, vises betingelserne for
brug. Læs betingelserne omhyggeligt, og acceptér dem.
10

Bekræft alle indstillinger ved at klikke på OK (OK).

INFORMATION
INFORMATION

Tasten Acceptér (Accept) aktiveres først, når du har rullet
ned og har læst alle betingelser.
3

Kontrollér, at IP-adressen, der etableres forbindelse til, er:
"192.168.0.1".

4

Klik på Lokalt ibrugtagningsværktøj (Local Commissioning
Tool).
Hvis
der
etableres
forbindelse,
vises
det
lokale
ibrugtagningsværktøj.

5

Indtast adgangskoden (password) (standard: "daikin") og log på.

6

I vinduet Tidszone indstillinger (Time Zone Settings) skal du
vælge tidszonen for den ønskede region i feltet og bekræfte ved
at klikke på OK (OK).

7

I Indstilling af tid/DST (Time/DST Setup) vinduet skal du
definere følgende:
a. Klik på Ændre (Modify) for at indstille aktuel dato og tid.

Ibrugtagningsværktøjet genstartes ikke automatisk. For at
fortsætte ibrugtagningen skal du lukke ibrugtagningsværktøjet ned og starte det igen.

9.6.

Konfiguration af netværksindstillinger (lokalt
ibrugtagningsværktøj)

For at få intelligent Tablet Controller til at fungere i dit netværk skal du
konfigurere netværksindstillingerne.
INFORMATION
Kontakt din netværksadministrator for at få følgende
netværksinformation, før du starter:


Controller-navn (navnet på intelligent Tablet Controller
som det vises på dit netværk)



Navn på host

c. Vælg i dette tilfælde Startdato (Start Date) og Slutdato (End
Date) under indstillingen Daylight Saving Time.



IP adresse



Undernetmaske

d. Bekræft indstillingerne for Time og DST ved at klikke på OK
(OK).



Standard gateway



Foretrukket DNS

I vinduet Indstilling af funktionstilstand (Function Mode
Setting) skal du vælge den funktionstilstand, som intelligent
Tablet Controller skal køre i:



Alternativ DNS (hvis relevant)

b. Hvis der anvendes sommertid i din tidszone, skal du aktivere
Indstillinger for besparelse i dagstid (Daylight Saving
Time Setting).

8

CPU modulet genstarter.

 Stand-alone tilstand (Stand-alone Mode), eller
 Cloud-connect tilstand (Cloud-connect Mode).
For yderligere information
"4. Systemoverblik" på side 3.

om

de

to

tilstande,

se

INFORMATION
Cloud-connect tilstanden og den tilhørende Daikin Cloud
Service funktionalitet er ikke tilgængelig pt.
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Gå frem på følgende måde efter genstart af ibrugtagningsværktøjet,
og når du har logget ind på Lokalt ibrugtagningsværktøj:
1

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Systemindstillinger
(System Settings) (b) >> Netværk (Network) (c).

9.7.

Hurtig konfiguration af tilsluttede enheder (lokalt
ibrugtagningsværktøj)

Før intelligent Tablet Controller rent faktisk kan styre nogle af de
tilsluttede (Daikin) enheder, skal du tilføje dem som såkaldte
styrepunkter.
For yderligere information om styrepunkter, se "10.2. Styrepunkter"
på side 15.

b

INFORMATION

c

Hvis du ikke allerede har gjort det under et tidligere trin,
anbefaler vi dig at genstarte intelligent Tablet Controller
(ved at trykke på NULSTIL (RESET) tasten på CPU
modulet), før du foretager lokal ibrugtagning.
Dette sletter listen med tidligere tilsluttede enheder, der
ikke længere er tilsluttet intelligent Tablet Controller. For
mere information, se "14. Kendte begrænsninger" på
side 22.

a

Gå frem på følgende måde for at tilføje enheder som styrepunkter:

2

I Netværk (Network) vinduet skal du indstillet netværksparametre (anvendelige for dit netværk) på lignende måde som
i det følgende eksempel.

1

Start ibrugtagningsværktøjet.

2

Nu skal du ændre IP adressen til den adresse, som du nyligt har
defineret.

3

Log på Lokalt ibrugtagningsværktøj (Local Commissioning
Tool).

4

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Serviceindstillinger
(Service Settings) (b) >> Styrepunkt dataregister (Mgmt.
Point Data Register) (c).

b
c

a
3

Bekræft de indlæste data ved at klikke på OK (OK).
INFORMATION
CPU modulet genstarter.

Styrepunkt dataregister (Mgmt. Point Data Register) vinduet
vises.

Ibrugtagningsværktøjet genstartes ikke automatisk.
4

Nulstil indstillingerne for LAN netværket på din computer til de
oprindelige værdier.

5

Hvis du tidligere har deaktiveret den, skal du aktivere WI-Fi
adapteren på din computer.

6

Fjern ethernet kablet mellem din computer og CPU modulet.

7

Tilslut et ethernet kabel mellem CPU modulet og enten det
lokale netværk eller routeren leveret af Daikin (hvis relevant).
Se "8. Installation af ekstra router leveret af Daikin" på side 9
vedrørende konfiguration af routeren leveret af Daikin.
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5

Klik i dette vindue på A/C Auto register (A/C Auto Register)
for at få vist Automatisk søgning resultat (Auto Search
Result) vinduet.
Alle tilsluttede enheder vises automatisk i Søgeresultat liste
(Search Result List). Alle søgeresultater har både enhedstypen, den specifikke port og DIII-NET adressen.

Drift
10. Avanceret konfiguration af intelligent
Tablet Controller
Efter ibrugtagning kan du konfigurere din opsætning yderligere eller
genkonfigurere den med det lokale ibrugtagningsværktøj. Dette afsnit
indeholder de nødvendige oplysninger om ændring af de ønskede
indstillinger.

10.1. Lokalt ibrugtagningsværktøj (Local
Commissioning Tool) primære skærmbillede,
overblik

a
b
c

6

INFORMATION

d

Hvis en af de tilsluttede enheder ikke vises på listen, kan
du tilføje den manuelt. Se "10. Avanceret konfiguration af
intelligent Tablet Controller" på side 14 for at gøre dette.

e

f

For styrepunkter, hvor typen er ukendt (Detaljeret type = "-"), kan
du gøre følgende:
a. Vælg et af de ukendte styrepunkter.
b. Klik på Detaljeret type (Detailed Type).

g

c. I Styrepunkt typer (Management Point Types) vindet skal
du vælge den ønskede type og bekræfte.
7

Klik på Tilføj alle (Add All) hvis du ønsker at tilføje alle
styrepunkter til Liste med mulige enheder til registrering
(Register Candidate List).
INFORMATION
Hvis den øvre grænse for registrering er nået, vil Tilføj
(Add) og Tilføj alle (Add All) tasterne blive vist i grå.
I dette tilfælde skal du fjerne et eller flere styrepunkter fra
listen, før du kan tilføje nye.

8

Klik på OK (OK) for at registrere alle enheder fra listen med
mulige enheder til registrering.

9

Klik på OK (OK) i dataregisteret for at vende tilbage til
hovedmenuen.

Felt

Forklaring

a

Forklaring på
symbol

Viser forklaringen på alle anvendte symboler
i dette værktøj.

b

Styrepunkter
symbol

Alle styrepunkter tilsluttet intelligent Tablet
Controller. For yderligere information om
styrepunkter, se "10.2. Styrepunkter" på side 15.

c

Detaljer
(Details)

Viser grundlæggende detaljer for det valgte
styrepunkt.

d

Indstilling af
drift

Aktiverer eller deaktiverer det valgte styrepunkt.

e

Kontrolpunkt
(Setpoint)

Indstiller det ønskede kontrolpunkt for temperatur
for det valgte styrepunkt (hvis relevant).

f

Blæserhastighe
d (Fan Speed)
indstilling

Indstiller den ønskede blæserhastighed for det
valgte styrepunkt (hvis relevant).

g

Menuliste
(Menu List)

Viser menuen.

h

Logoff (Logoff)

Logger dig af og vender tilbage til login
skærmbilledet.
Vent 30 sekunder, inden du kan logge på igen.

INFORMATION
CPU modulet genstarter.
Ibrugtagningsværktøjet genstartes ikke automatisk. For at
fortsætte skal du lukke ibrugtagningsværktøjet ned og
starte det igen.
10

Hvis du anvender stand-alone tilstand, er din intelligent Tablet
Controller app nu indstillet og klar til brug.

h

Hvis du vælger et af styrepunkterne, kan du foretage en eller flere af
følgende handlinger.


Du kan enten aktivere eller deaktivere det valgte styrepunkt med
driftsindstillingen (d).



Du kan ændre det ønskede kontrolpunkt for det valgte
styrepunkt (e).



Du kan ændre blæserhastigheden for det valgte styrepunkt (f).

Efter nogle få sekunder anvendes alle ændringer på det valgte
styrepunkt.
Efter nogle få sekunder vises alle ændringer også på den tilsluttede
ledningsforbundne fjernbetjening (hvis relevant).
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10.2. Styrepunkter

INFORMATION

10.2.1. Hvad er et styrepunkt?

Du kan kun foretage disse handlinger med det lokale
ibrugtagningsværktøj. Med intelligent Tablet Controller
app'en kan du ikke registrere, redigere eller slette
styrepunkter.

Et styrepunkt er udstyr overvåget og styret af intelligent Tablet
Controller.
Typerne af styrepunkter, der kan styres af intelligent Tablet Controller,
er følgende:


Indendørsenheder



Blæsere



Digitale inputs (Di)



Impuls inputs (Di)

10.2.2. Åbning af registeret med styrepunkter

Mens du kan redigere et styrepunkt med intelligent Tablet
Controller app'en, kan du rent faktisk kun ændre navn,
detaljerede oplysninger og symbol for hvert styrepunkt.
10.2.3. Automatisk registrering af styrepunkter
Gå frem på følgende måde for automatisk at tilføje styrepunkter til
listen:
1

Gå frem på følgende måde for at se listen med alle styrepunkter:
1

Klik i Styrepunkt dataregister (Mgmt. Point Data Register)
vinduet på A/C Auto register (A/C Auto Register) for at få vist
Automatisk søgning resultat (Auto Search Result) vinduet.

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Serviceindstillinger
(Service Settings) (b) >> Styrepunkt dataregister (Mgmt.
Point Data Register) (c).

b
c

a

INFORMATION
Alle søgeresultater vil have følgende detaljer:

Styrepunkt dataregister (Mgmt. Point Data Register) vinduet
vises.

2



Typen af styrepunkt (hvis kendt)



Adressen på styrepunktet
Adressen består af DIII-NET porten og adressen.

For styrepunkter, hvor typen er ukendt (Detaljeret type = "-"), kan
du gøre følgende:
a. Vælg et af de ukendte styrepunkter.
b. Klik på Detaljeret type (Detailed Type).
c. I Styrepunkt typer (Management Point Types) vinduet skal
du vælge den ønskede type og bekræfte.
d. Gentag for alle andre ukendte styrepunkter.

3

Klik på Tilføj alle (Add All) hvis du ønsker at tilføje alle styrepunkter til Liste med mulige enheder til registrering (Register
Candidate List).
PAS PÅ
Hvis den øvre grænse for registrering er nået, vil Tilføj
(Add) og Tilføj alle (Add All) tasterne blive vist i grå.
I dette tilfælde skal du fjerne et eller flere eksisterende
styrepunkter, før du kan tilføje nye.

I dette register kan du gøre følgende:
Registrere nye styrepunkter automatisk. Se "10.2.3. Automatisk
registrering af styrepunkter" på side 15.

4



Registrere nye styrepunkter manuelt. Se "10.2.4. Manuel
registrering af styrepunkter" på side 16.

Klik på OK (OK) for at registrere alle enheder fra listen med
mulige enheder til registrering.

5



Redigere,
kopiere
eller
slette
styrepunkter.
Se
"10.2.5. Administration af eksisterende styrepunkter" på side 16.

Klik på OK (OK) i dataregisteret for at vende tilbage til
hovedmenuen.



Kontrollere, om der er fejl i registeret. Se "10.2.5. Administration
af eksisterende styrepunkter" på side 16.
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INFORMATION

Kontrol for fejl: klik på Kontrol (Check) for at se, om der er fejl i
registeret med styrepunkter.



CPU modulet genstarter.
Ibrugtagningsværktøjet genstartes ikke automatisk. For at
fortsætte skal du lukke ibrugtagningsværktøjet ned og
starte det igen.
I de første par sekunder vises de nyligt tilføjede styrepunkter som om der forekommer en kommunikationsfejl.
Dette rettes automatisk, når der er blevet etableret korrekt
kommunikation mellem dette værktøj og styrepunktet (efter
nogle få sekunder).
10.2.4. Manuel registrering af styrepunkter

10.2.6. Beskrivelse af egenskaber for styrepunkter
I det følgende beskrives vinduer med egenskaber for styrepunkter i
detaljer.
Fælles 1 (Common 1) fane
Under denne fane findes fælles elementer for enhver type af
styrepunkter.
Antallet af viste elementer kan variere, afhængigt af typen af
styrepunkter.

Hvis der findes styrepunkter i dit miljø, der ikke er blevet automatisk
genkendt, kan du tilføje dem manuelt. Dette gøres på følgende
måde:
1

I Styrepunkt dataregister (Mgmt. Point Data Register)
vinduet skal du klikke på Tilføj (Add).

a

2

I Styrepunkt typer (Management Point Types) vinduet skal du
vælge den ønskede type for de nye styrepunkter og bekræfte.

c

b
d

e
f
g

a

3

Felt

Forklaring

Port-nr.
(Port No.)

Port-nr. for styrepunktet.
Vedrørende en liste med udvalg af værdier, se
"Acceptabelt område for styrepunktstabel med
portnumre og adresser" på side 16.
Port-adresse for styrepunktet.(a)
For at ændre denne værdi skal du klikke på dropdown listerne og vælge den ønskede værdi.

b

Adresse
(Address)

c

Detaljeret type
(Detailed Type)

Den type styrepunkt, der blev valgt forud.

INFORMATION

d

Styrepunkt ID
(Mgmt. Pt. ID)

Styrepunkt ID. Dette vælges automatisk af
systemet og kan ikke ændres.

Fanerne og emnerne i Styrepunkt egenskaber (Mgmt.
Point Attributes) vinduet varierer afhængigt af den valgte
type.

e

Navn (Name)

I Styrepunkt egenskaber (Mgmt. Point Attributes) vinduet
skal du definere detaljer om egenskaber for de nye styrepunkter
og bekræfte.

Styrepunktets navn (op til 12 tegn).

For yderligere information, se "10.2.6. Beskrivelse af
egenskaber for styrepunkter" på side 16.
f

Detaljeret info.
(Detailed Info.)

g

Symbol (Icon)

10.2.5. Administration af eksisterende styrepunkter
Udover at tilføje nye styrepunkter kan du også administrere
eksisterende styrepunkter på følgende måde:


Sletning af et eksisterende styrepunkt: vælg det ønskede
styrepunkt og klik på Slet (Delete).



Redigering af et eksisterende styrepunkt: vælg det ønskede
styrepunkt og klik på Rediger (Edit).



Kopiering af et styrepunkt: vælg det ønskede styrepunkt og klik
på Kopier (Copy) for at lave en præcis kopi af det valgte
styrepunkt.

Vedrørende en liste med udvalg af værdier, se
"Acceptabelt område for styrepunktstabel med
portnumre og adresser" på side 16.

For at ændre dette navn skal man klikke på
Ændre (Modify).
Information om styrepunktet, hvis det skønnes
nødvendigt (op til 50 tegn).
For at tilføje yderligere information eller for at
ændre tilføjet information skal man klikke på
Ændre (Modify).
Symbolet for den valgte type styrepunkt.
For at ændre dette symbol skal man klikke på
Ændre (Modify) og vælge det ønskede symbol.

(a) Alle adresser skal være forskellige. Der forekommer en fejl, hvis du vælger en
duplikeret adresse.

Acceptabelt område for styrepunktstabel med portnumre og
adresser
Detaljeret type

Port-nr.

Adresse

Di / Pi

1

2~4 (standard: 2)

PAS PÅ

Indendørs

1

1-00~4-15 (standard: 1-00)

Hvis du kopierer et eksisterende styrepunkt, skal du sørge
for i det mindste at redigere Navn (Name) og Adresse
(Address) felterne i kopien.

Blæser

1

1-00~4-15 (standard: 1-00)

Hvis ikke, får du problemer med ens adresser. Hvis du er
usikker på din redigering, skal du klikke på Kontrol
(Check) for at se, om der er fejl.
DCC601A51
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Blæser (Ventilator) fane

Felt

Forklaring

Blæsertilstand
(Ventilation Mode)

Valg af blæsertilstand vil aktivere Blæser (Ventilator)
fanen for denne blæserenhed i intelligent Tablet
Controller app'en. Hvis de er valgt, aktiveres,
Opfriskning (Fresh Up) og Auto luftmængde (Auto
Air Volume) felterne.
Aktivér denne funktion, hvis du ønsker at give
slutbrugeren kontrol over blæsertilstanden for de
tilsluttede blæserenheder.

Opfriskning
(Fresh Up)

Dio (Dio) fane

Felt

Forklaring

Punkttype
(Point Type)

Vælg, om det digitale input er et normalt åbent (A
type (A type)) eller et normal lukket (B type (B type))
kontakt-input.

Driftstilstand
(Operation Mode)

Vælg, om det digitale input er et normalt kontakt input
eller et input om udstyrsdefekt.

Impuls (Pulse) fane

Hvis funktionen er valgt, vil Opfriskning (Fresh Up)
blive tilføjet til Ventilation mængde (Ventilation
Amount) under Blæser (Ventilator) fanen
i intelligent Tablet Controller app'en.
Aktivér denne funktion, hvis du ønsker at give
slutbrugeren mulighed for at aktivere/deaktivere
Opfriskning (Fresh Up) tilstanden for de tilsluttede
blæserenheder. Se info-boksen nedenfor med en kort
beskrivelse af blæsertilstanden.
Hvis funktionen er valgt, vil Auto (Auto) blive tilføjet
til Ventilation mængde (Ventilation Amount)
i intelligent Tablet Controller app'en.

Auto luftmængde
(Auto Air Volume)

Aktivér denne funktion, hvis du ønsker at give
slutbrugeren mulighed for at aktivere/deaktivere Auto
luftmængde (Auto Air Volume) tilstanden for de
tilsluttede blæserenheder. Når man vælger en af
Auto (Auto) reguleres lufttrykket automatisk i forhold
til CO2 niveauer (hvis den korrekte CO2 sensor er
monteret).

INFORMATION
Under normal drift er mængden af frisk luft, der ledes ind
i rummet, lig med den mængde luft, der ledes ud.
Hvis der er valgt en Opfriskning (Fresh Up) driftstilstand
i intelligent Tablet Controller app'en, vil mængden af frisk
luft, der ledes ind i rummet, være større eller mindre end
den mængde luft, der ledes ud (dette sidstnævnte valg kan
indstilles
på
den
tilsluttede
ledningsforbundne
fjernbetjening).

Felt

Forklaring
Impulsmængden er det faktiske antal impulser
modtaget fra det tilsluttede udstyr, divideret med pulstrinværdien.

Impulsmængde
(Pulse Amount)

Når der ledes mere luft ind i rummet, dannes der overtryk.
Dette kan hjælpe med til at forhindre, at lugt og fugt fra
køkkener og toiletter ledes ind i rummet.
Når der ledes mindre luft ind i rummet, dannes der et let
undertryk. Dette kan hjælpe med til at forhindre, at lugt og
bakterier fra en hospitalsstue ledes ud i gangene.

Klik på Ændre (Modify) for at nulstille eller indstille
impulsmængden (standard: –1).

–1:
Den
øjeblikkelige
impulsmængde
bibeholdes.

0: Impulsværdien er nulstillet.

Enhver anden værdi: Den specificerede
impulsmængde anvendes.
Modifikatoren, der bestemmer, hvornår impulsmængden øges med 1 i forhold til hvor mange
impulser, der er blevet modtaget af det tilsluttede
udstyr.

Impulstrin
(Pulse Step)

Hvis impulstrinet eksempelvis er indstillet til 4, og der
modtages 100 impulser, indstilles impulsmængden til
25.
Klik på Ændre (Modify) for at indstille eller ændre
impulstrinet.(a)

Installatørvejledning
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Felt

Enhed (Unit Label)

Forklaring

10.3. Ændring af dato og tid

Den ønskede måleenhed, som vist på det primære
skærmbillede på intelligent Tablet Controller app'en,
under Liste (List) visning.

Gå frem på følgende måde for at ændre eller rette indstillinger af dato
og tid på intelligent Tablet Controller:

Eksempelvis: kWh, m³ osv.

1

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Serviceindstillinger
(Service Settings) (b) >> Tidszone (Time Zone) (c).

Klik på Ændre (Modify) for at indstille måleenheden
(op til otte tegn).
Modifikatoren, der omregner impulsmængden til den
valgte måleenhed.
Effektforhold
(Power Ratio)

b

Hvis effektforholdet eksempelvis er indstillet til 10,00,
og enheden er angivet med kWh, vil en
impulsmængde svare til 10,0 kWh.

c

Klik på Ændre (Modify) for at indstille effektforholdet
(standard: 1,00).
(a) For at opnå den mest præcise overvågning skal man holde impulstrinet indstillet
til 1 og i stedet variere effektforholdet, så det stemmer overens med det faktiske
input.

Beregningen af energiforbruget foretages på følgende måde:


Faktisk antal modtagne impulser / [impulstrin] = [impulsmængde]



[impulsmængde]×[effektforhold] = energiforbrug

a

Eksempel:
Felt

Værdi

Impulstrin (Pulse Step)

3

Enhed (Unit Label)

kWh

Effektforhold (Power Ratio)

10,00

Faktisk antal modtagne impulser
(Actual number of pulses
received)

3000

Impulsmængde (Pulse Amount)

3 000/3=1 000

Energiforbrug (Power
consumption)

1000×10,00=10000 kWh

2

Vælg den ønskede tidszone, og bekræft valget.

3

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Systemindstillinger
(System Settings) (b) >> Tid/DST (Time/DST) (c).

Du kan se de indtastede data på det primære skærmbillede på
intelligent Tablet Controller app'en og på det lokale ibrugtagningsværktøj, når du vælger Impuls input enhed (Pulse Input Device) og
klikker på Detaljer (Details).

b
c
Når du vælger Liste (List) visningen, vises energiforbruget målt af
Impuls input enhed (Pulse Input Device) på det primære
skærmbillede på intelligent Tablet Controller app'en.

a
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4

Klik på Ændre (Modify) for at ændre indstillingen af dato og tid.

5

Du kan vælge at aktivere (Aktiver (Enable)) eller at deaktivere
(Deaktiver (Disable)) indstillinger for besparelse i dagstid.

6

Hvis funktionen er aktiveret, skal man indstille start- og slutdato
for sommertid.
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3

Bekræft de indtastede data.
INFORMATION
Hvis nogle af netværksindstillingerne er blevet ændret, vil
CPU modulet genstarte.
Ibrugtagningsværktøjet genstartes ikke automatisk. For at
fortsætte med konfigurationen skal du lukke ibrugtagningsværktøjet ned og starte det igen.

10.5. Ændring af funktionstilstand
INFORMATION
Cloud-connect tilstand (Cloud-connect Mode) og den
tilhørende Daikin Cloud Service funktionalitet er ikke
tilgængelig pt.
Gå frem på følgende måde for at skifte mellem stand-alone tilstand
og cloud-connect tilstand:
7

Klik på OK (OK) for at bekræfte alle ændringer.

1

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Serviceindstillinger
(Service Settings) (b) >> Funktionstilstand (Function Mode)
(c).

INFORMATION
Den indstillede tid anvendes kun, hvis du klikker på OK
(OK).

10.4. Ændring af netværksindstillinger

b

Gå frem på følgende måde for at ændre eller at opdatere
netværksindstillinger på intelligent Tablet Controller:

c

1

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Systemindstillinger
(System Settings) (b) >> Netværk (Network) (c).

b
a
c

2

Vælg den funktionstilstand, som intelligent Tablet Controller skal
køre i:
a. Stand-alone tilstand (Stand-alone Mode), eller
b. Cloud-connect tilstand (Cloud-connect Mode).

a

2

For yderligere information
"4. Systemoverblik" på side 3.

de

to

tilstande,

se

I Netværk (Network) vinduet skal du ændre de ønskede
netværksparametre på lignende måde som i det følgende
eksempel.

3
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INFORMATION

Vedligeholdelse

intelligent Tablet Controller app'en fungerer kun, hvis du
definerer en Autentificeringskode (Authentication Code).
Vi anbefaler, at du for din egen sikkerheds skyld definerer
en kompliceret autentificeringskode.
4

Bekræft alle indstillinger ved at klikke på OK (OK).
INFORMATION
CPU modulet genstarter.
Ibrugtagningsværktøjet genstartes ikke automatisk. For at
fortsætte med konfigurationen skal du lukke ibrugtagningsværktøjet ned og starte det igen.

11. Indstilling af udstyr som værende
under vedligeholdelse eller i drift
Servicefunktionerne indstiller eller annullerer Under vedligeholdelse
(Under Maintenance) status for styrepunkter i registeret med
styrepunkter.
Denne funktion kan ikke indstille selve intelligent Tablet Controller
som værende under vedligeholdelse, kun de tilsluttede styrepunkter.
Hvis du ønsker at vedligeholde et eller flere styrepunkter, skal du
ændre deres status til Under vedligeholdelse (Under
Maintenance).

PAS PÅ
Styrepunkter med Under
Maintenance) status:

vedligeholdelse



kan ikke styres af intelligent Tablet Controller,



kan ikke overvåges og



kan ikke defineres
styrefunktioner.

som

mål

for

(Under

automatiske

Gør følgende for at ændre serviceindstillinger på styrepunkterne:
1

Klik på Menuliste (Menu List) (a) >> Systemindstillinger
(System Settings) (b) >> Vedligeholdelse (Maintenance) (c).

b
c

a
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2

I Serviceindstillinger (Maintenance Settings) vinduet kan du
gøre følgende:

5

Klik på OK (OK) for at logge ind.

6

I vinduet Bekræftelse af kørsel (Execution Confirmation) skal
du kontrollere, at versionen af den firmware, der skal installeres,
er nyere end den aktuelle version.

7

Klik på Kør (Execute) for at bekræfte opgraderingen.

 Vælg de ønskede styrepunkter i Tilgængelige styrepunkter
(Available Management Points) listen, og klik på Tilføj
(Add) for at tilføje dem til Punkter under vedligeholdelse
(Points under Maintenance) listen.
 Vælg de ønskede styrepunkter i Punkter under
vedligeholdelse (Points under Maintenance) listen, og klik
på Fjern (Remove) for at fjerne dem fra listen.

Opgraderingen foretages. Vent, indtil du får bekræftet, at
firmwaren er helt opgraderet.
8

Klik på OK (OK) for at afslutte installationen.
Opgraderingsværktøjet lukkes automatisk.

3

Bekræft alle ændringer med OK (OK).

13. Udskiftning af batteriet til data backup

12. Opgradering af firmware

PAS PÅ
Brug kun batterier af typen specificeret i "15.5. Andre
intelligent Tablet Controller specifikationer" på side 23. Der
er risiko for eksplosion, hvis det interne batteri udskiftes
med en forkert type.

Daikin arbejder hele tiden på at optimere brugervenligheden. For at
intelligent Tablet Controller kan fungere optimalt, skal du anvende
den seneste version af firmwaren.
Den nyeste version af begge værktøjer (opgraderingsværktøj og
ibrugtagningsværktøj) findes på http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/.
Hvis der findes en nyere version af den tilgængelige firmware, kan du
opgradere den på følgende måde:
1

Bortskaf brugte batterier efter
"16. Bortskaffelseskrav" på side 24.

anvisningerne

i

CPU modulet har et internt batteri til backup.
Gå frem på følgende måde for at udskifte batteriet:

Start opgraderingsværktøjet VerUpTool.exe.

1

Afbryd strømforsyningen til CPU modulet.

Login (Login) vinduet vises.

2

Fjern de fire skruer på bagsiden af CPU modulet.

3

Fjern topdækslet på CPU modulet.

4

Tag batteriet ud
kærvskruetrækker.

på

pladen.

Brug

om

nødvendigt

en

a
2

Første gang du starter dette værktøj, vises betingelserne for
brug. Læs betingelserne omhyggeligt, og acceptér dem.
a Batteriets placering

INFORMATION
Tasten Acceptér (Accept) aktiveres først, når du har rullet
ned og har læst alle betingelser.
3

Indtast adgangskoden (password) (standard: "daikin").

4

Kontrollér, at IP adresse (IP address) er den aktuelle IP-adresse
på CPU modulet.
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5

Sæt det nye batteri i. Kontrollér, at det nye batteri er monteret
korrekt (plus-siden opad).

6

Sæt topdækslet på igen, og spænd skruerne.

7

Tilslut strømforsyningen til CPU modulet.
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Tillæg

Find intelligent Tablet Controllerens IP adresse
Hvis du ønsker at tilslutte til intelligent Tablet Controlleren, men ikke
kender IP adressen, og hvis den ikke er indstillet til standard
adressen (192.168.0.1), kan du prøve følgende trin for at få IP
adressen.

14. Kendte begrænsninger



1 Åbn siden med konfiguration af routeren i en webbrowser.
Læs betjeningsvejledningen, der følger med routeren eller se
tabellen under "Installation af ekstra router leveret af Daikin"
på side 9 med detaljerede oplysninger om tilslutningen. Ofte
er router-konfigurationssiden tilgængelig ved indtastning af
http://router.asus.com i din browsers adressebjælke.

Kompatibilitet med adapter KRP928 (interface adapter til DIIINET)
Når en KRP928 adapter anvendes til tilslutning af indendørsenheder,
skal man være opmærksom på følgende virkemåde og
begrænsninger.


De kontrolpunkter, der kan konfigureres, er begrænsede til
værdierne anført nedenfor, uanset den tilsluttede enhed.

2 Indtast router-legitimationen for at logge ind. Den er indstillet
i forbindelse med installationen af routeren.

 Opvarmning: 14~28°C

3 Gå til General >> Network Map >> Clients (Generelt >>
Kort over netværk >> Klienter) (klik på Clients symbolet).

 Automatisk opvarmning:14~28°C
 Automatisk køling:18~32°C
 Køling: 18~32°C
Det er dog muligt at konfigurere et kontrolpunkt uden for disse
områder med en ledningsforbundet fjernbetjening. I dette
tilfælde vil intelligent Tablet Controller vise det konfigurerede
kontrolpunkt, også selvom det ligger uden for førnævnte
grænseværdier for adapteren.


Selvom blæserindstillinger kan konfigureres med intelligent
Tablet Controller, understøtter adapteren ikke dette. Derfor vil
konfigurerede blæserindstillinger ikke have nogen effekt.



Nogle "R/C ENABLE/DISABLE" indstillinger konfigureret i
intelligent Tablet Controller annulleres med adapteren.
Se den relevante tabel i KRP928 dokumentationen.

Ikke-tilsluttede
enheder
ibrugtagningsværktøj

er

anført

Hvis du anvender routeren leveret af Daikin

på

det

lokale

Søgeresultat liste (Search Result List) i Automatisk søgning
resultat (Auto Search Result) vinduet på det lokale ibrugtagningsværktøj kan anføre enheder, der ikke længere er tilsluttet intelligent
Tablet Controller (se "9.7. Hurtig konfiguration af tilsluttede enheder
(lokalt ibrugtagningsværktøj)" på side 13). På grund af dette kan
'ghost' enheder blive vist på intelligent Tablet Controller app'en eller
på Daikin Cloud Service interfacet, hvor deres statussymbol viser en
kommunikationsfejl.

4 I tabellen Client Status (Klientstatus) skal du søge efter
intelligent Tablet Controllerens MAC adresse. MAC adressen
er trykt på CPU modulets mærkat.
5 Til højre for MAC adressen
Controllerens IP adresse.


står

intelligent

Tablet

Hvis intelligent Tablet Controlleren er forbundet med et lokalt
LAN, skal du enten kontakte systemadministratoren eller i
manualen til den relevante routermodel finde proceduren for at
få en liste over tilsluttede klienter.

Bem. 1: Det er ikke muligt at nulstille CPU modulets netværksadresse til standard IP adressen 192.168.0.1.
Bem. 2: Hvis ikke du kender router-legitimationen, kan du nulstille
routeren til standardindstillingerne ved at trykke på reset-knappen
bag på routeren og holde den nede i 5 sekunder eller mere. I dette
tilfælde kan netværksindstillingen dog komme til at afvige fra
intelligent Tablet Controllerens netværksindstilling, hvorved det bliver
vanskeligere at finde intelligent Tablet Controllerens IP adresse.

Undgå disse 'ghost' enheder ved at genstarte intelligent Tablet
Controller (ved at trykke på NULSTIL (RESET) tasten på CPU
modulet), før du foretager lokal ibrugtagning. Dette sletter listen med
tidligere tilsluttede enheder.
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15. Tekniske specifikationer

15.2. Miljøbetingelser

15.1. Udvendige mål
15.1.1. intelligent Tablet Controller moduler set forfra

152
106.5

Emne

Specifikation

Driftstemperatur luft

–10~+50°C

Lagringstemperatur

–20~+60°C

Relativ luftfugtighed

10~85% RH (uden kondensering)

15.3. Elskab

4

6.5

Se "5.2.1. Installationssted og monteringsretning"
vedrørende specifikationer for elskabet.

på

side 5

130

116

15.4. Energiforbrug specifikationer
Emne

Specifikation

Nominel indgangsspænding

110~240 V AC

Indgangsspænding frekvens

50~60 Hz

Strømforbrug CPU modul + I/O
modul




Maks.: 13 W (11 W + 2 W)
Oftest: 5,5 W (4 W + 1,5 W)

For mere detaljerede specifikationer om WAGO strømforsyningen, se
manualen til WAGO strømforsyningsenheden.

130

(mm)

15.1.2. intelligent Tablet Controller moduler set fra siden
CPU modul

I/O modul

39

45

15.5. Andre intelligent Tablet Controller specifikationer
Emne

Specifikation

Internt batteri type

BR2032 (3 V)

Internt batteri, forventet tid (typisk) hvor
data forbliver lagret ved afbrudt
strømforsyning

6,5 år

Sikring CPU modul og I/O modul

Påloddet, 250 V AC, F2,5AL

Maks. realtid ur (RTC) afvigelse

30 sekunder pr. måned

Maks. antal enheder styret af intelligent
Tablet Controller




7 udendørsenheder
32 indendørsenheder

Emne

Specifikation

OS

Windows 7 Professional (32-bit) eller nyere

Hukommelse

2 GB RAM eller mere

Harddisk

20 GB fri HD plads eller mere

Porte

1 RJ-45 port

Browser

En af følgende:

Internet Explorer version 9, 10 eller 11

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

50

50

15.6. Ibrugtagning computer krav

(mm)

15.1.3. WAGO strømforsyning

15.7. Standard værktøj adgangskode

50
Værktøj

92

Adgangskode

Login adgangskode opgraderingsværktøj

"daikin"

Login adgangskode lokalt ibrugtagningsværktøj

"daikin"

Autentificeringskode intelligent Tablet Controller
app

Ikke defineret (tom)(a)

(a) intelligent Tablet Controller app'en fungerer kun, hvis du definerer en
autentificeringskode.

136
(mm)
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15.8. Krav til ledningsforbindelser
ADVARSEL
Sørg for, at ledningsinstallationen på brugsstedet er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Al ledningsføring skal leve op til følgende krav:
Tilslutning

Tværsnit

LAN kabel

DIII-NET (F1/F2)

Maks. længde

—

Ø0,75~1,25 mm²
(terminal passer til maks. 1,5 mm²)

100 m

Samlet længde(a): 2000 m
(<1500 m ved brug af
afskærmet ledning)
Maks. længde(b): 1000 m

Bemærkninger



UTP CAT 5e eller højere
RJ-45 stik



Kabeltype: 2-leder vinylledning med kappe eller 2-leder
afskærmet kabel
Brug ikke flerleder-kabler med tre eller flere ledere
Anvend ikke blandede kabeltyper
Undlad at bundte kablerne
Når man anvender afskærmet kabel, skal man kun
tilslutte en ende af hver afskærmet leder til stel
Ledningerne skal føres og fastgøres, så de ikke
berører fritlagte ledende dele uden jordforbindelse
Sørg for at trækaflaste hver ledning, der føres ind
i elskabet
For yderligere information om DIII-NET, se D-BACS
vejledningen (ED72-721)










Digitale inputs
(Di1~Di4, Do)

Ø0,75~1,25 mm²
(terminal passer til maks. 1,5 mm²)

200 m

230 V AC strømforsyning
til WAGO PSU

I henhold til relevant lovgivning
(terminal passer til maks. 4 mm²)

I henhold til relevant lovgivning

24 V DC strømforsyning
til CPU modulet

I henhold til relevant lovgivning

—

—

5m

USB kabel





Den spændingsfri kontakt tilsluttet input terminalerne
skal kunne detekteres med 10 mA ved 16 V DC
Vedrørende impulssignaler: impulsbredde 20~400 ms,
impulsinterval: 100 ms eller mere
Fast eller flertrådet snoet leder tilladt
Den interne beskyttelse i WAGO PSU er en sikring på
2,5 A / 250 V

Fast eller flertrådet snoet leder tilladt
Gængs USB 2.0 kabel, type-A til type-B stik (leveret i
intelligent Tablet Controller sættet)

(a) Samlet længde er summen af al ledningsføring i DIII-NET netværket.
(b) Maks. længde er den maksimale afstand mellem to forbindelsespunkter i DIII-NET netværket.

16. Bortskaffelseskrav

Begge intelligent Tablet Controller moduler er mærket med følgende
symbol:

PAS PÅ
Der er risiko for eksplosion, hvis det interne batteri
udskiftes med en forkert type.
Udskift batteriet i henhold til anvisningerne
"13. Udskiftning af batteriet til data backup" på side 21.

i

CPU modulet indeholder et udskifteligt batteri, mærket med følgende
symbol:

Dette betyder, at batteriet ikke må blandes sammen med usorteret
husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under
symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder
tungmetaller over en vis koncentration.
Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).
Brugte batterier skal afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper
du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og
menneskers sundhed.
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Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes
sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at
afmontere systemet. Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele skal foretages af en uddannet
installatør i henhold til relevante bestemmelser.
Enhederne skal behandles på steder særligt beregnet hertil med
henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative
påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din
installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

17. Ophavsret og varemærker
SDHC Logo er et varemærke ejet af SD-3DC, LLC.
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