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Tietoja tästä asiakirjasta

1. Tietoja tästä asiakirjasta

1.1. Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat ja huoltoteknikot

1.2. Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

 Asennusopas:

 Asennusohjeet

 Muoto: paperi (toimitetaan sarjan mukana)

 Asentajan viiteopas:

 Asennuksen valmistelu, tekniset tiedot, viitetiedot…

 Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.

Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
käännöksiä.
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Asennus

2. Yleiset varotoimet

Lue nämä yleiset varotoimet huolellisesti ennen intelligent Tablet
Controller -sarjan asennusta.

Kun laitteisto on asennettu, tarkista, että virtalähde ja intelligent
Tablet Controller -moduulit toimivat oikein käynnistyksen aikana.

2.1. Yleistä

Jos et ole varma, miten moduulit asennetaan tai miten niitä
käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

2.2. Asennuspaikka

ÄLÄ asenna laitteistoa mahdollisesti räjähdysalttiiseen ympäristöön.

2.3. Sähköinen

Asenna johtimet vähintään 1 metrin päähän televisioista ja radioista
häiriöiden estämiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys ei
välttämättä riitä.

3. Sarjan sisältö ja lisävarusteet

3.1. Sarjan sisältö

Tarkista seuraavan tarvikeluettelon avulla, että kaikki intelligent
Tablet Controller -laitteen osat ja tarvikkeet ovat mukana sarjassa.
Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteyttä Daikin-
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.

a CPU-moduuli (1×)
b I/O-moduuli (1×)
c WAGO-verkkolaite (1×)
d USB-kaapeli, 0,5 m (1×)
e Asennusopas (tämä opas) (1×)

HUOMIO

Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun,
vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä vain
lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on
tehnyt tai hyväksynyt.

VAROITUS

Varmista, että asennus, testaus ja käytetyt materiaalit
täyttävät sovellettavat määräykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisäksi).

HUOMAUTUS

Käytä riittävää henkilökohtaista suojavarustusta
(suojakäsineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat järjestelmää.

VAROITUS

Revi rikki ja heitä pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkään lapset eivät voi leikkiä niiden kanssa.
Mahdollinen vaara: tukehtuminen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

 Katkaise kaikki virransyötöt ennen sähköjohtojen
kytkemistä tai sähköosien koskettamista.

 Irrota virransyöttö vähintään 1 minuutiksi ja mittaa
jännite päävirtapiirin kondensaattoreiden liittimistä tai
sähköosista ennen huoltoa. Mitatun jännitteen on
oltava alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea
sähköosiin. Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.

 ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä.

 ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on
irrotettu.

VAROITUS

Pääkytkin tai muu erotuslaite on asennettava kiinteään
johdotukseen niin, että se irrottaa kaikki navat
ylijänniteluokan III ehtojen täyttyessä.

VAROITUS

 Käytä vain kuparijohtimia.

 Varmista, että kenttäjohdotus täyttää sovellettavat
määräykset.

 Kenttäjohdotus on tehtävä tuotteen mukana
toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti.

 Asenna maadoitus asianmukaisesti. ÄLÄ maadoita
yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen
maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun.

 Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua
virtalähdettä. Missään tapauksessa EI saa käyttää
jonkin toisen laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.

 Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai
suojakatkaisijat. 

 Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos näin ei tehdä,
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

VAROITUS

 Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen
sähköosa ja sähkökaapissa oleva liitin on liitetty
kunnolla.

 Varmista ennen yksiköiden käynnistämistä, että kaikki
kannet on suljettu.

a b

c
+ + - -
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3.2. Lisävarusteet

Seuraavat lisävarusteet ovat saatavilla:

Jos haluat lisätietoja näistä lisävarusteista, katso "4.4. intelligent
Tablet Controller -ratkaisun lisäkomponentit" sivulla 3.

4. Järjestelmän yleiskuvaus

4.1. Daikin intelligent Tablet Controller -ratkaisu

Daikin intelligent Tablet Controller -ratkaisun avulla loppukäyttäjä voi
ohjata erilaisia Daikinin LVI-laitteita tablettisovelluksen ja selaimen
käyttöliittymästä.  

intelligent Tablet Controller -ratkaisu on saatavana
jommassakummassa seuraavista toimintotiloista (käyttötiloista):

 Itsenäinen tila: Paikallinen toimintatila, jossa voit ohjata
paikallista ympäristöä missä tahansa lähiverkon alueella. Tämä
tehdään Daikinin toimittaman tabletin intelligent Tablet Controller
-sovelluksen kautta.

 Pilviyhteystila: Pilvipohjainen toimintatila, jossa voit ohjata
useita ympäristöjä kaikkialta maailmassa. Tämä tehdään
selainsovelluksella käyttämällä Daikin Cloud Service -palvelua
osoitteessa: http://cloud.daikineurope.com. Huomaa, että Daikin
Cloud Service -palvelua voidaan käyttää myös Daikinin
toimittamassa taulutietokoneessa käynnissä olevalla selaimella.
Pilvipohjaisessa toimintotilassa paikallinen ohjaus intelligent
Tablet Controller -sovelluksen kautta on edelleen mahdollista,
mutta tarjottavien ominaisuuksien määrää on rajoitettu.

4.2. intelligent Tablet Controller -sarja

intelligent Tablet Controller -ratkaisun asentamiseksi ympäristöösi
sinulle on annettu Daikin intelligent Tablet Controller -sarja. Sarjassa
on keskussäädin, ja se linkittää tuetut Daikin-laitteet paikalliseen
Ethernet-verkkoon ja Daikin Cloud Service -palveluun. Sarjassa on
seuraavat komponentit:

 WAGO-verkkolaite (PSU),

 CPU-moduuli,

 I/O-moduuli.

intelligent Tablet Controller -sarjan tyypillinen asennus on esitetty
kohdassa "intelligent Tablet Controller -kaavakuva" sivulla 4. Ennen
intelligent Tablet Controller -sarjan moduulien asentamista laadi
tehokas työsuunnitelma käyttämällä tätä kaaviota sekä varsinaista
asennusympäristöä.

4.3. Yhteensopivat (Daikin-) laitteet

Tällä hetkellä intelligent Tablet Controller -ratkaisu voidaan liittää
tiettyihin Daikin-yksiköihin, joissa on DIII-NET-tiedonsiirtoliitäntä.
Muita tiedonsiirtoliitäntöjä käyttävien Daikin-laitteiden liittämistä
saatetaan tukea tulevissa päivityksissä. Ajantasainen luettelo
laitteista, joita voidaan ohjata intelligent Tablet Controller -yksiköllä,
on seuraavalla sivustolla:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

Lisäksi I/O-moduulissa on useita liittimiä digitaalisten tulojen
liittämistä varten. Ensimmäisen liittimen digitaalinen tulo on kiinteästi
kytketty pakkopysäytyskontaktin tuloksi. Loput digitaaliset tulot
voidaan määrittää joko yleensä avoimiksi tai yleensä suljetuiksi
kontaktituloiksi tai pulssituloiksi.

4.4. intelligent Tablet Controller -ratkaisun 
lisäkomponentit

intelligent Tablet Controller -ratkaisun osana on saatavina seuraavia
lisävarusteita. Niiden vaatimukset riippuvat paikallisesta ympäristöstä
ja tarpeista. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Daikinin toimittama reititin (ASUS 4G-N12)

Valinnaisen Daikinin toimittaman reitittimen avulla voidaan luoda Wi-
Fi-ominaisuudella varustettu lähiverkko. Se voi olla tarpeen, jos
intelligent Tablet Controller -moduuleita ei voi liittää lähiverkkoon tai
jos lähiverkko ei tarjoa Wi-Fi-yhteyttä Daikinin toimittamaa tablettia
varten. 

Lisäksi reitittimessä on 4G-mobiiliominaisuudet, joiden avulla
voidaan tarjota yhteys Daikin Cloud Service -palveluun, mikäli
lähiverkossa ei ole käytettävissä Internet-yhteyttä. Huomaa, että
Internet-mobiiliyhteyttä varten tarvitaan SIM-kortti, jota ei toimiteta
reitittimen mukana.

Daikinin toimittama tabletti (ASUS ZenPad 8.0 Z380C)

Daikinin toimittamaa tablettia tarvitaan intelligent Tablet Controller
-sovelluksen suorittamiseen, jos valitaan paikallinen toimintatila. 

intelligent Tablet Controller voidaan asentaa Google Play -palvelusta.

Varuste Tyyppi Materiaalinro

Daikinin toimittama 
reititin

ASUS 4G-N12 4G-N12

Daikinin toimittama 
tabletti

ASUS ZenPad Z380C Z380C

HUOMIO

intelligent Tablet Controller -yksikköä ei voi käyttää
yhdessä muiden keskusohjainten kanssa, kuten intelligent
Touch Manager (iTM).

HUOMIO

Kun pakkopysäytyskontaktin tulo suljetaan, kaikille liitetyille
laitteille lähetetään pysäytyssignaali. Siitä ei kuitenkaan
ole takuuta, että kaikki laitteet pysähtyvät ja pysyvät
pysähtyneinä niin kauan kuin pakkopysäytyskontaktin tulo
on aktiivinen.
Asentajan viiteopas

3
DCC601A51

intelligent Tablet Controller
4P420109-1C – 2016.05

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://cloud.daikineurope.com


4PFI420109-1B_2016_02.book  Page 4  Thursday, May 19, 2016  2:34 PM
intelligent Tablet Controller -kaavakuva

a WAGO-verkkolaite
b CPU-moduuli
c I/O-moduuli
d Valinnainen Daikinin toimittama tabletti
e Tietokone, jossa on yhteys Daikin Cloud Service 

-palveluun
f Daikin Cloud Service
g LAN-yhdyskäytävä (valinnainen Daikinin toimittama reititin)
h Ulkoyksikkö liitetty DIII-NET-liitäntään
i Sisäyksikkö liitetty DIII-NET-liitäntään
j Pakkopysäytyskontaktin tulo

k Digitaaliset tulot (voidaan määrittää joko kontaktituloiksi tai 
pulssituloiksi)

l Langallinen kaukosäädin
* Tämä on käsitteellinen kytkentäkaavio katso liittimien 

Di1~Di4 oikea kytkentä kohdasta "7.1.2. Digitaalisten tulo- 
ja lähtölaitteiden liittäminen" sivulla 8.

USB

230 V AC

RJ-45

F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2

F1, F2
OUT IN

F1, F2

http://cloud.daikineurope.com

DIII-NET

POWER I/O IF CPU IF

LAN F1/F2

Di1~Di4

d e f

i i ih

j* k*

24 V DC cb

g

a

l l

+ + - -
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5. Ennen asennusta

Suorita seuraavat valmistelut, ennen kuin aloitat intelligent Tablet
Controller -yksikön asentamisen:

 Tarkista, että intelligent Tablet Controller -sarjan mukana ovat
kaikki tarvikkeet. Katso "3.1. Sarjan sisältö" sivulla 2.

 Tarkista, että sinulla on kaikki intelligent Tablet Controller -sarjan
moduulien asentamiseen tarvittavat tarvikkeet. Katso
"5.1. Tarvittavat tarvikkeet" sivulla 5.

 Tarkista, että intelligent Tablet Controller -moduulien
asentamiseen on käytettävissä asianmukainen tila. Katso
"5.2. Asennuspaikan määrittäminen" sivulla 5.

 Tutustu intelligent Tablet Controller -moduulien liittimien ja
kytkimien sijaintiin. Katso "5.3. Liittimien ja kytkimien sijainti"
sivulla 6.

5.1. Tarvittavat tarvikkeet

Käytä seuraavia tarvikkeita intelligent Tablet Controller -sarjan
moduulien asentamiseen:

 Litteäpäinen ruuvitaltta

 Ristipääruuvitaltta

 Tarvittava määrä sähköjohtoja ja asianmukaiset
kytkentätyökalut. Lisätietoja käytettävistä johtimista on kohdassa
"15.8. Kytkentävaatimukset" sivulla 28.

5.2. Asennuspaikan määrittäminen

Asenna intelligent Tablet Controller -komponentit paikkaan, joka
täyttää seuraavissa osioissa kuvatut ehdot.

5.2.1. Asennuspaikka ja kiinnityssuunta

Varmista, että asennuspaikka täyttää seuraavat vaatimukset:

 Sijainti: Sisätiloissa sähkökaapissa.

 Sähkökaappi: 

 lukittava tai avattavissa vain erikoistyökalulla. Avaimen tai
työkalun täytyy olla vain huoltohenkilöstön saatavilla.

 asennettava paikkaan, jonne suuri yleisö ei pääse. 

 noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä.

 kotelointiluokka IP4X tai parempi (huolehdi kuitenkin
riittävästä ilmanvaihdosta laitteiston ylikuumenemisen
estämiseksi).

 iskunsuojausluokka IK07 tai parempi (katso kansainvälinen
standardi IEC 62262 - 2002).

 korkeus vähintään 290 mm ja leveys vähintään 410 mm
kohdassa "5.2.2. Vaadittava tila" sivulla 5 määritettyä
vapaata tilaa varten.

 Kiinnityssuunta: vain pysty

 Varmista, että asennuspaikka täyttää kohdassa
"15.2. Ympäristöolosuhteet" sivulla 27 määritetyt
ympäristöolosuhteet.

5.2.2. Vaadittava tila

Seuraava kuva osoittaa asennukseen tarvittavan vähimmäistilan.

 Varmista, että CPU-moduulin, I/O-moduulin ja sähkökourujen
välissä on tilaa vähintään 60 mm ja että moduulien ja sähkö-
kaapin välissä on tilaa vähintään 80 mm pystysuunnassa.

 Varmista, että WAGO-verkkolaitteen ja sähkökourujen välissä
on tilaa pystysuunnassa vähintään 70 mm.

 CPU-moduuli ja I/O-moduuli voidaan asentaa ilman vapaata
tilaa vaakasuunnassa, mutta varmista, että moduulien ja sähkö-
kaapin välissä on tilaa vähintään 20 mm pystysuunnassa.

 WAGO-verkkolaite vaatii molemmin puolin tilaa vähintään
15 mm vaakasuunnassa.

a Sähkökouru
b Sähkökaappi

Ota näiden moduulien syvyys huomioon ja muista varata riittävästi
tilaa sähkökaapin syvyyssuunnassa.

Moduuli Syvyys

CPU-moduuli 45 mm

I/O-moduuli 39 mm

WAGO-verkkolaite 92 mm

152 152

a

b

a

I/OCPU

+ + - -

L N

(mm)
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5.3. Liittimien ja kytkimien sijainti

Perehdy liittimien järjestykseen ja moduulin aukkojen sijaintiin ja
suunnittele asennuksen helpottamiseksi, miten kaapeli vedetään ja
missä järjestyksessä sen johtimet liitetään.

Katso tarkempia liitäntätietoja luvusta "7. Sähköjohtojen asennus"
sivulla 8. 

5.3.1. CPU-moduuli

Liittimet ja pistokkeet

[LAN] RJ-45-pistoke intelligent Tablet Controller -laitteen Ethernet-
verkkoon liittämistä varten.

i [RS-485] Varattu tulevaa käyttöä varten.

j [RS-232] Varattu tulevaa käyttöä varten.

l [Power] Virtaliitin. Syöttöjännite 24 V DC tarvitaan, ja se
saadaan liittämällä WAGO-verkkolaite.

m [SD CARD] Varattu huoltoa varten.

o [USB] USB 2.0 type-A -pistoke, varattu huoltoa varten. Tätä
pistoketta ei voi käyttää CPU-moduulin ja I/O-moduulin
liittämiseen.

p [I/O IF] USB 2.0 type-A -pistoke. Käytä vain tätä USB-pistoketta
CPU-moduulin liittämiseen I/O-moduuliin.

Säätimet ja kytkimet

a [RESET] Painikkeella käynnistetään CPU-moduuli ja I/O-
moduuli uudelleen.

k [DIP SW] Varattu huoltoa varten.
Tehdasasetus: kaikki kytkimet ovat asennossa POIS (OFF). 

n [BACKUP] Kytkin, jolla varavirta otetaan käyttöön/pois käytöstä
nykyisten asetusten säilyttämistä varten (virta sisäisestä
paristosta).

Tehdasasetus: POIS (OFF). Tämä asetetaan PÄÄLLÄ (ON)
-asentoon käyttöönoton aikana.

q [Vipu] Auttaa, kun moduuli asennetaan DIN-kiskoon / irrotetaan
siitä.

LED-merkkivalot

b [CPU ALIVE] (vihreä) Tämä LED vilkkuu, kun CPU toimii
normaalisti. Katso lisätietoja LED-toiminnoista kohdasta "LED-
merkkivalon tila ja toimintataulukko (CPU-moduuli)" sivulla 6.

c [ALARM] (punainen) Tämä LED palaa, jos havaitaan
toimintahäiriö. Katso lisätietoja LED-toiminnoista kohdasta
"LED-merkkivalon tila ja toimintataulukko (CPU-moduuli)"
sivulla 6.

d [RS-232 Tx] (vihreä) Tämä LED vilkkuu, kun sarjaportista
lähetetään dataa.

e [RS-232 Rx] (oranssi) Tämä LED vilkkuu, kun sarjaportti
vastaanottaa dataa.

f [RS-485] (oranssi) Tämä LED vilkkuu, kun dataa
lähetetään tai vastaanotetaan RS-485-portin kautta.

g [LAN] (vihreä) Tämä LED palaa, kun yhteys on muodostettu
oikein. LED vilkkuu, kun dataa lähetetään/vastaanotetaan.

LED-merkkivalon tila ja toimintataulukko (CPU-moduuli)

a

b

c

d

e

f

g

A

B

kjihA

B l m n o p

q

Käyttötilanne CPU ALIVE ALARM

Normaali Vilkkuu POIS

Virtakatkos/laitteistovika Pois päältä Pois päältä

Sovellusohjelmistoa ei ole asennettu Vilkkuu PÄÄLLÄ
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5.3.2. I/O-moduuli

Liittimet

h [DIII (F1/F2) ja P1P2 (P1/P2)] 
2×2 tiedonsiirtolinjaa, joilla intelligent Tablet Controller
yhdistetään DIII-yhteensopiviin yksiköihin ja P1P2-
yhteensopiviin yksiköihin.
P1P1-liitäntä on varattu tulevaa käyttöä varten.

i [RS-485] Varattu tulevaa käyttöä varten.

k [CPU IF] USB 2.0 type-B -pistoke. CPU-moduulin yhdistämistä
varten. Toimii I/O-moduulin virtalähde- ja tiedonsiirtokanavana.

l [Di1-4 ja Do] Liittimet digitaalisten tulojen (Di) ja digitaalisten
lähtöjen (Do) liittämistä varten.
Do-liitäntä on varattu tulevaa käyttöä varten.

Säätimet ja kytkimet

a [RESET] Varattu tulevaa käyttöä varten.

g [DIII MASTER] Kytkin, jolla intelligent Tablet Controller
asetetaan MASTER- tai SLAVE-tilaan DIII-NET-
konfiguraatiossa.
Tehdasasetus: vasen asento (MASTER).

j [DIP SW] Tilan valitsin.
Tehdasasetus: bitti 1 on PÄÄLLÄ (ON), bitit 2–4 ovat POIS
(OFF). 

m [Vipu] Auttaa, kun moduuli asennetaan/irrotetaan DIN-kiskosta.

LED-merkkivalot

m [CPU ALIVE] (vihreä) Tämä LED vilkkuu, kun I/O-moduuli toimii
normaalisti. Katso lisätietoja LED-toiminnoista kohdasta "LED-
merkkivalon tila ja toimintataulukko (I/O-moduuli)" sivulla 7.

c [ALARM] (punainen) Tämä LED palaa tai vilkkuu, jos havaitaan
toimintahäiriö. Katso lisätietoja LED-toiminnoista kohdasta
"LED-merkkivalon tila ja toimintataulukko (I/O-moduuli)"
sivulla 7.

d [RS-485] (oranssi) Tämä LED vilkkuu, kun dataa lähetetään tai
vastaanotetaan RS-485-portin kautta.

e [P1P2 MONITOR] (oranssi) Tämä LED vilkkuu, kun dataa
lähetetään tai vastaanotetaan P1P2-linjan kautta.

f [DIII MONITOR] (oranssi) Tämä LED vilkkuu DIII-NET-
tiedonsiirron aikana.

LED-merkkivalon tila ja toimintataulukko (I/O-moduuli)

6. intelligent Tablet Controller -laitteiston 
asennus

intelligent Tablet Controller -komponentit asennetaan 35 mm:n DIN-
kiskoon sähkökaapin sisälle. Katso lisätietoa kohdasta
"5.2.1. Asennuspaikka ja kiinnityssuunta" sivulla 5.

Asenna kolme intelligent Tablet Controller -laitteiston komponenttia
seuraavasti:

1 Aseta moduuli DIN-35-kiskon päälle niin, että takapinnan
yläkoukku kytkeytyy.

2 Paina moduulia suuntaan a, kunnes alakoukku napsahtaa
kiskoon.

3 Vedä tarvittaessa moduulin alaosan vipua suuntaan b, jotta
moduuli napsahtaa kiskoon. Käytä tarvittaessa litteäpäistä
ruuvitalttaa.

4 Toista yllä olevat vaiheet kaikille muille moduuleille.

A

B

a

b

c

d

e

f

jihgA

B k l

m

Käyttötilanne CPU ALIVE ALARM

Normaali Vilkkuu POIS

Laitteistovika Pois päältä PÄÄLLÄ

Virtakatkos Pois päältä Pois päältä

Tiedonsiirtovika CPU-moduulin ja I/O-
moduulin välillä 
(vähintään 10 sekuntia)

PÄÄLLÄ Vilkkuu

a
b
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7. Sähköjohtojen asennus

Tässä luvussa kerrotaan miten intelligent Tablet Controller -sarjan
komponentit kytketään Daikin-laitteisiin ja muihin laitteisiin.

7.1. Liittäminen muihin laitteisiin

Katso tietoja kaikista kytkentävaatimuksista kohdasta
"15.8. Kytkentävaatimukset" sivulla 28.

7.1.1. DIII-NET-yhteensopivien laitteiden liittäminen

DIII-NET on ainutlaatuinen ilmastointilaitteiden tiedonsiirto-
ominaisuus, jonka on kehittänyt Daikin. DIII-NET-tiedonsiirron avulla
voidaan ohjata keskitetysti useita DIII-NET-yhteensopivia
ilmastointilaitteita liittämällä ne intelligent Tablet Controller
-yksikköön.

Käytä DIII-NET-tiedonsiirtolinjan kytkemiseen I/O-moduulin
yläosassa olevia liittimiä F1 ja F2 seuraavan kaavion mukaisesti.

Näillä kahdella liittimellä ei ole polariteettia. Seuraavassa kytkentä-
kaaviossa näytetään esimerkki useamman kuin kahden
ilmastointilaitteen kytkemisestä.

Piirikaavio DIII-liittimien kanssa

a Ulkoyksikkö
b OUT - OUT
c IN - OUT
d Sisäyksikkö
e Enintään 7 ulkoyksikköä voidaan kytkeä.
f Enintään 32 sisäyksikköä voidaan kytkeä 

(jokaista yksikkö varten tarvitaan ainutkertainen DIII-
osoite).

7.1.2. Digitaalisten tulo- ja lähtölaitteiden liittäminen

intelligent Tablet Controller voidaan liittää ilmastointilaitteiden
pysäyttämistä varten ulkoiseen signaalitulolaitteeseen, jonka
sähköenergiamittarit laskevat yksittäisten ilmastointilaitteiden tai
muiden laitteiden sähkönkäytön.

Liitä kontaktitulolinjat tai pulssitulolinjat I/O-moduulin pohjassa olevan
liittimen napoihin Di1, Di2, Di3, Di4 ja COM. Kunkin navan toiminto
näytetään seuraavassa kytkentäkaaviossa.

Toimintojen määritystä voidaan kuitenkin muuttaa myöhemmin.

Jos haluat lisätietoja tarvittavasta pulssin leveydestä ja pulssivälistä,
katso "15.8. Kytkentävaatimukset" sivulla 28. Jos haluat tietoja
toiminnon määrityksen muuttamisesta, katso
"10.2.6. Hallintapisteiden attribuuttien kuvaukset" sivulla 19.

Piirikaavio Di- ja Do-liittimien kanssa

a [Di1] Pakkopysäytyskontaktin tulo (yleensä avoin).
b [Di2] [Di3] [Di4] Digitaaliset tulot. Voidaan määrittää 

normaalisti avoimiksi (tyyppi A) tai normaalisti suljetuiksi 
(tyyppi B) kontaktituloiksi tai pulssituloiksi.

c [Do] Tulevaa käyttöä varten.

VAROITUS

Älä kytke virtalähdettä päälle, ennen kuin kaikki johdot on
kytketty. Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Kun kytkennät on tehty, tarkista uudelleen ennen
virtalähteen kytkemistä päälle, että kaikki johtimet on
kytketty oikein.

Kaikkien erikseen hankittavien osien materiaalien ja
sähkötöiden tulee noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä.

TIETOJA

Kirjoitushetkellä eräät liittimet eivät ole aktiivisia, vaan ne
on tarkoitettu tulevaa käyttöä varten.

a
b c d

e

f

d d d d

d d d d d
a

b c

DIII
F2 F1

TIETOJA

Kirjoitushetkellä digitaalinen lähtöliitäntä Do ei ole
aktiivinen, vaan se on tarkoitettu tulevaa käyttöä varten.

HUOMIO

 Kun pakkopysäytyskontaktin tulo suljetaan, kaikille
liitetyille laitteille lähetetään pysäytyssignaali. Siitä ei
kuitenkaan ole takuuta, että kaikki laitteet pysähtyvät
ja pysyvät pysähtyneinä niin kauan kuin
pakkopysäytyskontaktin tulo on aktiivinen.

 Kun pakkopysäytyskontaktin tulo on suljettu, liitettyjä
laitteita ei voi käynnistää uudelleen, ennen kuin
kontaktitulo avataan uudelleen.

HUOMIO

 Kaikki COM-navat on kytketty sisäisesti. Voit siis
käyttää mitä tahansa niistä. Voit kuitenkin kytkeä
samaan aikaan enintään kaksi johdinta kuhunkin
COM-napaan.

 Kytke tarvittaessa I/O-moduulin COM-napa laitteen
napojen negatiiviselle puolelle.

Di1 Di2 COM Di3 Di4 COM COMDo

a b c
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7.2. Virransyötön kytkeminen kaikkiin moduuleihin

Katso tietoja kaikista kytkentävaatimuksista kohdasta
"15.8. Kytkentävaatimukset" sivulla 28.

Toimi seuraavasti:

1 Kytke virtalähde WAGO-verkkolaitteen (PSU) tulo-osan kolmeen
napaan: L (jännitteinen), N (nolla) ja maa.

2 Liitä WAGO-verkkolaitteen DC-lähtö CPU-moduulin DC-tuloon.
Ota johdinten napaisuus huomioon.

3 Kytke USB-kaapelin A-tyypin liitin CPU-moduulin oikean-
puoleiseen USB-pistokkeeseen. Pistokkeessa on merkintä
I/O IF.

4 Kytke USB-kaapelin B-tyypin liitin I/O-moduulin B-tyypin USB-
pistokkeeseen.

5 Tee maadoitusliitäntä CPU-moduulin -napaan
jommallakummalla seuraavista tavoista:

 kytke napa sähkökaapin maadoituskiskoon (jos on) tai

 kytke napa WAGO-verkkolaitteen alapinnassa olevaan M3-
maadoitusruuviin.

6 Kun kaikki kytkennät on tehty ja tarkistettu, kytke virtalähde
päälle.

7.3. LAN-kaapelin liittäminen

Katso tietoja kaikista kytkentävaatimuksista kohdasta
"15.8. Kytkentävaatimukset" sivulla 28.

Älä liitä LAN-kaapelia, ennen kuin aloitat intelligent Tablet Controller
-yksikön käyttöönoton. Muuten seurauksena voi olla osoiteristiriita.

8. Daikinin toimittaman reitittimen 
asennus

Tietoja asennuksesta on Daikinin toimittaman reitittimen mukana
toimitetussa oppaassa. Jos haluat tietoja siitä, milloin Daikinin
toimittamaa reititintä, katso "4.4. intelligent Tablet Controller
-ratkaisun lisäkomponentit" sivulla 3.

Alla olevassa taulukossa on tärkeimpien tietojen yleiskuvaus.

TIETOJA

Käsittele WAGO-verkkolaitteen rungon kiinnikettä niin, että
johtimet kiinnittyvät virtalähteeseen.

a Aseta ruuvitaltta kiinnikkeen ylempään 
sisäänmenoon ja aseta se kiinnikkeen 
yläpuolelle. 

b Paina kiinnikettä alaspäin kiertämällä 
ruuvitalttaa alaspäin suuntaan b, jotta 
kiinnikkeen alempi sisäänmeno avautuu.

c Aseta johdin vastaavaan kiinnikkeen alempaan 
sisäänmenoon.

a

b

c

USB

230 V AC

POWER I/O IF CPU IF

24 V DC

+ + - -

L N

CPU I/O

HUOMIO

Jos haluat kytkeä maadoitusjohtimen WAGO-
verkkolaitteeseen, voit käyttää vain säikeellistä johdinta,
jonka kärjessä on kutistusliitin. 

Aseta pyöreä kutistusliitin johdon eristettyyn osaan saakka
ja kiinnitä liitin ristipääruuvitaltalla.

a Pyöreä kutistusliitin
b Säikeellinen johdin

HUOMAUTUS

Virransyöttö taataan vain, kun WAGO-verkkolaitteen DC
OK -LED-merkkivalo ja sekä CPU-moduulin että I/O-
moduulin CPU ALIVE -LED-merkkivalot vilkkuvat. 

Jos yksi tai useampi yllä olevista LED-merkkivaloista ei
syty, tarkista, onko viallisia kytkentöjä.

TIETOJA

Uuteen CPU-moduuliin ei ole asennettu sovellus-
ohjelmistoa. Siksi ALARM-LED-merkkivalo palaa
punaisena. Tämä on normaalia, katso "LED-merkkivalon
tila ja toimintataulukko (CPU-moduuli)" sivulla 6.
Sovellusohjelmisto asennetaan käyttöönottovaiheen
aikana, katso "9. intelligent Tablet Controllerin
käyttöönotto" sivulla 10.

Vaatimus Tietoa

WiFi-oletusnimi (SSID) ASUS

WiFi-oletussalasana (yhteysavain) Reitittimen takana olevassa tarrassa.

Reitittimen määritys-URL

Käytä jompaakumpaa seuraavista:

 http://192.168.1.1
 http://router.asus.com

Reitittimen määrityssalasana

Ei asetettu. Se asetetaan, kun 
käynnistetään reitittimen Internet-pika-
asetukset (Quick internet setup) 
-ominaisuus.

a b
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Käyttöönotto

9. intelligent Tablet Controllerin 
käyttöönotto

Kun olet varmistanut, että intelligent Tablet Controller -komponentit
on asennettu ja kaikki tarvittavat kytkennät on tehty, voit aloittaa
intelligent Tablet Controller -kokoonpanon käyttöönoton.

Käyttöönottovaiheessa tehdään seuraavat toimet:

 Kytke datan varmistusparisto päälle. Katso "9.2. Datan
varmistuspariston kytkeminen päälle" sivulla 10.

 Määritä tietokone niin, että se voi muodostaa yhteyden
intelligent Tablet Controller -yksikköön. Katso "9.3. Yhteyden
muodostaminen intelligent Tablet Controller -yksikköön
ensimmäisen kerran" sivulla 10.

 Päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon. Katso
"9.4. Laiteohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon"
sivulla 11.

 Määritä päivämäärä ja aika ja aseta toimintotila. Katso
"9.5. Käyttöönottotyökalun ensimmäinen suoritus" sivulla 12.

 Määritä LAN-asetukset. Katso "9.6. Verkkoasetusten
määrittäminen (paikallinen käyttöönottotyökalu)" sivulla 12.

 Lisää kaikki liitetyt (Daikin-) laitteet intelligent Tablet Controller
-sovellukseen. Katso "9.7. Liitettyjen laitteiden pikamääritys
(paikallinen käyttöönottotyökalu)" sivulla 13.

 Jos valitsit pilviyhteystilan, rekisteröi laitteet pilveen. Katso
"9.8. Verkon käyttöönotto" sivulla 14.

9.1. Käyttöönoton vähimmäisvaatimukset

Suorita seuraavat valmistelut, ennen kuin aloitat intelligent Tablet
Controller -yksikön konfiguroinnin.

 Varmista, että tietokoneen tekniset tiedot täyttävät kohdassa
"15.6. Käyttöönottotietokoneen vaatimukset" sivulla 27 ilmoitetut
vähimmäisvaatimukset.

 Varmista, että sinulla on sekä versiopäivitystyökalu että
käyttöönottotyökalu. 

Kummankin työkalun uusimmat versiot ovat saatavilla
osoitteessa http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/software-downloads/.

 Kysy verkonvalvojalta seuraavat verkon tiedot intelligent Tablet
Controller -yksikköä varten:

 intelligent Tablet Controller -yksikölle haluttu verkkonimi
(ohjaimen nimi),

 staattinen IP-osoite ja vastaava aliverkon peite,

 oletusyhdyskäytävän IP-osoite,

 DNS-palvelimen IP-osoite ja

 vaihtoehtoisen DNS-palvelimen IP-osoite (tarvittaessa).

 Jos aiot yhdistää intelligent Tablet Controller -yksikön yrityksen
Wi-Fi-verkkoon, pyydä verkonvalvojalta verkkonimi (SSID) ja
salasana.

 Jos haluat käyttää pilviyhteystilaa, tarkista verkonvalvojalta, että
lähtevä palomuuri ei ole estänyt seuraavia portteja:

 portti 80 (http) ja

 portti 443 (https).
intelligent Tablet Controller -ratkaisu ei tue välityspalvelimen
käyttöä. Jos normaaliin Internet-käyttöön tarvitaan välitys-
palvelin, se täytyy poistaa käytöstä tai ohittaa, jotta intelligent
Tablet Controller -ratkaisu toimisi.

 Varmista, että kaikkien liitettyjen laitteiden virta on kytketty
päälle.

9.2. Datan varmistuspariston kytkeminen päälle

intelligent Tablet Controller -yksikön CPU-moduulissa on
sisäänrakennettu paristo, jotta kaikki asetukset säilyvät myös
sähkökatkoksen aikana. 

Koska paristo on oletusarvoisesti pois käytöstä, ensimmäinen asia,
joka täytyy tehdä ennen käyttöönottoa, on pariston ottaminen
käyttöön. 

Kun haluat ottaa pariston käyttöön, etsi CPU-moduulin alapuolelta
BACKUP-kytkin. Aseta tämä kytkin PÄÄLLÄ (ON) -asentoon
ruuvitaltalla.

9.3. Yhteyden muodostaminen intelligent Tablet 
Controller -yksikköön ensimmäisen kerran

Uudella CPU-moduulilla on kiinteä IP-osoite 192.168.0.1 ja aliverkon
peite 255.255.255.0.

Yhteyden muodostamiseksi tähän laitteeseen sinun täytyy muuttaa
tietokoneen IP-osoite samalle alueelle tämän IP-osoitteen kanssa.
Toimi seuraavasti:

1 Kytke CAT 5e (tai parempi) Ethernet-kaapeli CPU-moduuliin.

2 Liitä Ethernet-kaapeli tietokoneeseen.

3 Muuta IP-osoite vastaamaan CPU-moduulin osoitetta. Toimi
seuraavasti:

a. Avaa tietokoneen Ohjauspaneeli.

b. Napsauta Ohjauspaneelissa Network and Sharing Center
(Verkko- ja jakamiskeskus) >> Change Adapter Settings
(Muuta sovittimen asetuksia).

c. Kaksoisnapsauta Network Connections (Verkkoyhteydet)
-ikkunassa Local Area Connection (Lähiverkkoyhteys).

d. Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ja napsauta
Properties (Ominaisuudet).

TIETOJA

Jos valitsit itsenäisen tilan, tätä viimeistä vaihetta ei tarvita. 
Jos haluat lisätietoja tiloista, katso "4. Järjestelmän
yleiskuvaus" sivulla 3.

BACKUP
ON OFF
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e. Valitse Properties (Ominaisuudet) -ikkunassa Use the
Following IP Address (Käytä seuraavaa IP-osoitetta).

f. Aseta seuraava IP-osoite: 192.168.0.2.

g. Aseta seuraava aliverkon peite: 255.255.255.0.

4 Jotta langaton verkko ei aiheuttaisi häiriöitä, poista kaikki
tietokoneen langattomat verkkokortit käytöstä seuraavasti:

a. Napsauta Network Connections (Verkkoyhteydet)
-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella Wireless Network
Connection (Langaton verkkoyhteys).

b. Valitse Disable (Poista käytöstä).

5 Tarkista, voitko muodostaa yhteyden tietokoneesta CPU-
moduuliin. Tee se avaamalla tietokoneessa komentokehote
seuraavalla tavalla:

a. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.

b. Kirjoita hakuruutuun "command prompt" (komentokehote) tai
"cmd".

c. Napsauta tulosluettelossa Command Prompt
(Komentokehote) tai Cmd. 

d. Pingaa CPU-moduulin IP-osoitetta.
Tee se näppäilemällä: ping 192.168.0.1 ja vahvista
painamalla Enter-näppäintä.

Saat seuraavankaltaisen vastauksen:

9.4. Laiteohjelmiston päivittäminen uusimpaan 
versioon

Nyt kun yhteys intelligent Tablet Controller -yksikköön on
muodostettu, laiteohjelmisto täytyy päivittää intelligent Tablet
Controller -yksikön optimoimiseksi. Toimi seuraavasti:

1 Käynnistä versiopäivitystyökalu VerUpTool.exe.

Kirjaudu (Login) -ikkuna tulee esiin.

2 Kun tämä versio käynnistetään ensimmäisen kerran,
käyttöehdot tulevat esiin. Lue käyttöehdot huolellisesti ja
hyväksy ne.

3 Anna salasana (password) (oletus: daikin).

4 Varmista, että IP-osoite (IP address) on: 192.168.0.1.

5 Kirjaudu napsauttamalla OK (OK).

6 Varmista Suorituksen vahvistus (Execution Confirmation)
-ikkunassa, että asennettavan laiteohjelmiston versio on
uudempi kuin nykyinen versio.

7 Vahvista päivitys napsauttamalla Suorita (Execute).

Päivitys suoritetaan. Odota, kunnes saat vahvistuksen siitä, että
laiteohjelmisto on päivitetty.

8 Viimeistele asennus napsauttamalla OK (OK).

TIETOJA

Vaikka tässä esimerkissä käytetään osoitetta 192.168.0.2,
voit valita minkä tahansa osoitteen alueelta
192.168.0.2~192.168.0.254.

TIETOJA

Jos et saa vastauksia vaan aikakatkaisuja, yhteydessä voi
olla jotain vikaa. Katso kohdasta "15. Tekniset tiedot"
sivulla 26 ohjeita ongelman ratkaisemiseen.

TIETOJA

Laiteohjelmisto sisältyy versiopäivitystyökaluun. Muista
käyttää versiopäivitystyökalun uusinta versiota kohdan
"9.1. Käyttöönoton vähimmäisvaatimukset" sivulla 10
ohjeiden mukaisesti.

TIETOJA

Hyväksy (Accept) -painike tulee käyttöön vasta sitten, kun
olet vierittänyt alas ja lukenut kaikki ehdot.

TIETOJA

Jos nykyisen version kohdalla näkyy: "---", mitään
laiteohjelmistoa ei ole asennettu.

Kun laiteohjelmistoa ei ole asennettu, ALARM-LED-
merkkivalo palaa CPU-moduulissa.

TIETOJA

Versiopäivitystyökalu sulkeutuu automaattisesti.

CPU-moduuli käynnistyy automaattisesti uudelleen ja on
valmis otettavaksi käyttöön.

Jos laiteohjelmistoa ei ole asennettu, ALARM-LED-
merkkivalo palaa. Kun tämä laiteohjelmisto on asennettu,
ALARM-LED-merkkivalo ei enää pala.
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9.5. Käyttöönottotyökalun ensimmäinen suoritus

Aloita intelligent Tablet Controller -yksikön käyttöönotto toimimalla
seuraavasti:

1 Käynnistä käyttöönottotyökalu CommissioningTool.exe.

Aloitusikkuna tulee esiin.

2 Kun tämä työkalu käynnistetään ensimmäisen kerran,
käyttöehdot tulevat esiin. Lue käyttöehdot huolellisesti ja
hyväksy ne.

3 Varmista, että IP-osoite, johon yhteys muodostetaan, on:
192.168.0.1.

4 Napsauta Paikallinen käyttöönottotyökalu (Local
Commissioning Tool).
Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, paikallinen
käyttöönottotyökalu tulee esiin.

5 Anna salasana (password) (oletus: daikin) ja kirjaudu.

6 Valitse Aikavyöhykeasetukset (Time Zone Settings) -ikkunan
luettelosta haluamasi aikavyöhyke ja vahvista napsauttamalla
OK (OK).

7 Tee Kellonajan/kesäajan asetukset (Time/DST Setup)
-ikkunassa seuraavat asetukset:

a. Aseta nykyinen päivämäärä ja aika napsauttamalla Muuta
(Modify).

b. Jos aikavyöhykkeelläsi käytetään kesäaikaa, ota Kesäajan
asetus (Daylight Saving Time Setting) käyttöön.

c. Valitse myös kesäajan Alkamispäivä (Start Date) ja
Päättymispäivä (End Date).

d. Vahvista ajan ja kesäajan asetukset napsauttamalla OK
(OK).

8 Valitse Toimintotilan asetus (Function Mode Setting)
-ikkunassa toimintotila, jossa haluat intelligent Tablet Controller
-yksikön toimivan:

 Itsenäinen tila (Stand-alone Mode) tai

 Pilviyhteystila (Cloud-connect Mode).

Lisätietoja kummastakin tilasta on luvussa "4. Järjestelmän
yleiskuvaus" sivulla 3.

9 Jos haluat käyttää intelligent Tablet Controller -sovellusta,
määritä sovelluksen Todennuskoodi (Authentication Code)
napsauttamalla Muuta (Modify).

10 Vahvista kaikki asetukset napsauttamalla OK (OK).

9.6. Verkkoasetusten määrittäminen (paikallinen 
käyttöönottotyökalu)

Jotta intelligent Tablet Controller toimisi verkossa, verkkoasetukset
täytyy määrittää.

TIETOJA

Tämä menettely täytyy suorittaa vain ensimmäisen
asennuksen aikana. Jos tämä intelligent Tablet Controller
siirretään tai asennetaan uudelleen, tätä menettelyä ei
tarvitse suorittaa uudelleen.

TIETOJA

Hyväksy (Accept) -painike tulee käyttöön vasta sitten, kun
olet vierittänyt alas ja lukenut kaikki ehdot.

TIETOJA

intelligent Tablet Controller -sovellus toimii vain, kun
todennuskoodi on asetettu.

Oman turvallisuutesi vuoksi on suositeltavaa asettaa
vahva todennuskoodi.

TIETOJA

CPU-moduuli käynnistyy uudelleen.

Käyttöönottotyökalu ei käynnisty automaattisesti
uudelleen. Jos haluat jatkaa käyttöönottoa, sulje
käyttöönottotyökalu ja käynnistä se uudelleen.

TIETOJA

Kysy verkonvalvojalta seuraavat verkon tiedot etukäteen:

 Ohjaimen nimi (intelligent Tablet Controller -yksikön
nimi sellaisena kuin se näytetään verkossa)

 Isäntänimi

 IP-osoite

 Aliverkon peite

 Oletusyhdyskäytävä

 Ensisijainen DNS

 Toissijainen DNS (tarvittaessa)
DCC601A51
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Kun olet käynnistänyt käyttöönottotyökalun uudelleen ja kirjautunut
Paikallinen käyttöönottotyökalu -työkaluun, toimi seuraavasti:

1 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >>
Järjestelmäasetukset (System Settings) (b) >> Verkko
(Network) (c).

2 Määritä Verkko (Network) -ikkunassa verkon parametrit (verkon
mukaan) seuraavan esimerkin mukaisesti.

3 Vahvista syötetyt tiedot napsauttamalla OK (OK).

4 Palauta tietokoneen LAN-verkkoasetukset alkuperäisiin
arvoihinsa. 

5 Ota tietokoneen Wi-Fi-sovitin käyttöön, jos se poistettiin
aiemmin käytöstä.

6 Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneen ja CPU-moduulin välistä.

7 Liitä Ethernet-kaapeli CPU-moduulin ja joko lähiverkon tai
Daikinin toimittaman reitittimen (jos on) väliin.

Kun haluat konfiguroida Daikinin toimittaman reitittimen, katso
"8. Daikinin toimittaman reitittimen asennus" sivulla 9.

9.7. Liitettyjen laitteiden pikamääritys (paikallinen 
käyttöönottotyökalu)

Ennen kuin intelligent Tablet Controller voi ohjata mitään liitettyä
(Daikin-) laitetta, ne täytyy lisätä hallintapisteinä.

Lisätietoja hallintapisteistä on kohdassa "10.2. Hallintapisteet"
sivulla 18.

Jos haluat lisätä laitteita hallintapisteinä, toimi seuraavasti:

1 Käynnistä käyttöönottotyökalu.

2 Vaihda IP-osoite vasta asetetuksi osoitteeksi. 

3 Kirjaudu kohteeseen Paikallinen käyttöönottotyökalu (Local
Commissioning Tool).

4 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >> Huoltoasetukset
(Service Settings) (b) >> Hallintapisteiden tietojen
rekisteröinti (Mgmt. Point Data Register) (c).

Hallintapisteiden tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Data
Register) -ikkuna tulee esiin.

TIETOJA

CPU-moduuli käynnistyy uudelleen. 

Käyttöönottotyökalu ei käynnisty automaattisesti
uudelleen.

a

b

c

TIETOJA

Jos sitä ei tehty edellisessä vaiheessa intelligent Tablet
Controller kannattaa käynnistää uudelleen (painamalla
CPU-moduulin NOLLAA (RESET) -painiketta) ennen
paikallisen käyttöönoton suorittamista. 

Se tyhjentää luettelon aiemmin liitetyistä yksiköistä, jotka
eivät ole enää liitettyinä intelligent Tablet Controller
-yksikköön. Katso lisätietoa kohdasta "14. Tunnetut
rajoitukset" sivulla 25.

a

b

c
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5 Napsauta tässä ikkunassa A/C automaattinen rekisteröinti
(A/C Auto Register), niin Automaattihaun tulos (Auto Search
Result) -ikkuna tulee esiin.

Kaikki liitetyt laitteet näytetään automaattisesti kohdassa
Hakutulosluettelo (Search Result List). Kaikissa hakutu-
loksissa näytetään yksikön tyyppi, sen portti ja DIII-NET-osoite.

6 Jos hallintapisteen tyyppi on tuntematon (Tarkka tyyppi = "–"),
voit toimia seuraavasti:

a. Valitse yksi tuntemattomista hallintapisteistä.

b. Napsauta Tarkka tyyppi (Detailed Type).

c. Valitse Hallintapisteiden tyypit (Management Point Types)
-ikkunasta haluamasi tyyppi ja vahvista.

7 Napsauta Lisää kaikki (Add All), jos haluat lisätä kaikki
hallintapisteet kohteeseen Rekisteröi ehdokasluettelo
(Register Candidate List).

8 Rekisteröi kaikki ehdokasluettelon laitteet napsauttamalla OK
(OK).

9 Palaa päävalikkoon napsauttamalla tietorekisterissä OK (OK).

10 Jos käytät itsenäistä tilaa, intelligent Tablet Controller -sovellus
on nyt määritetty ja valmis käytettäväksi.

11 Jos käytät pilviyhteystilaa, jatka verkon käyttöönottoa. Katso
"9.8. Verkon käyttöönotto" sivulla 14.

9.8. Verkon käyttöönotto

Jos valitsit pilviyhteystilan, konfiguraatio täytyy määrittää ja lähettää
asetusten kanssa pilveen. Toimi seuraavasti:

 Aktivoi verkon käyttöönottotila.

 Tunnista kaikki liitetyt (Daikin-) laitteet.

 Määritä liitetyt (Daikin-) laitteet.

 Anna pilven tunnistetiedot.

 Lähetä konfiguraatio pilveen.

9.8.1. Valmistelut

Kun haluat yhdistää intelligent Tablet Controller -yksikön pilveen,
toimi seuraavasti:

 Varmista, että sekä tietokone että intelligent Tablet Controller on
yhdistetty haluttuun LAN-verkkoon ja Internetiin.

 Varmista, että intelligent Tablet Controller -yksikön toimintotilaksi
on asetettu Pilviyhteystila (Cloud-connect Mode).

 Varmista, että kaikki halutut (Daikin-) laitteet on liitetty intelligent
Tablet Controller -yksikköön ja että virta on kytketty.

 Muista asettaa AirNet-osoite kaikille sisä- ja ulkoyksiköille ja
DIII-NET-osoite sisäyksiköille käyttämällä liitettyä langallista
kaukosäädintä.

 Varmista, että sinulla on kaikista liitetyistä (Daikin-) laitteista
luettelo, joka sisältää seuraavat tiedot:

 Portin ja DIII-NET-osoite

 Mallinimi

 Sarjanumero

 Varmista, että olet saanut seuraavat pilven tunnistetiedot:

 LC-nro (LC No): intelligent Tablet Controller -yksikön
rekisteröity tunnistenumero. Tämä numero on seuraavassa
muodossa: LL1N###### (jossa # on aakkosnumeerinen
arvo).

9.8.2. Käyttöönottotilan aktivoiminen ([1] Aloita käyttöönotto 
(Start Commissioning))

Aktivoi verkon käyttöönottotila toimimalla seuraavasti:

1 Käynnistä käyttöönottotyökalu ja napsauta Verkon
käyttöönottotyökalu (Net Commissioning Tool).

2 Anna salasana (oletus: daikin) ja vahvista napsauttamalla OK
(OK).

The Verkon käyttöönottotyökalu (Net Commissioning Tool)
-ikkuna tulee esiin.

TIETOJA

Jos jokin liitetty laite ei näy luettelossa, se voidaan lisätä
manuaalisesti. Jos haluat tehdä niin, katso "10. intelligent
Tablet Controller -yksikön lisämääritys" sivulla 17.

TIETOJA

Jos rekisteröinnin yläraja on saavutettu, painikkeet Lisää
(Add) ja Lisää kaikki (Add All) näkyvät harmaina. 

Tällöin yksi tai useampi hallintapiste täytyy poistaa
luettelosta, ennen kuin voit lisätä uusia.

TIETOJA

CPU-moduuli käynnistyy uudelleen. 

Käyttöönottotyökalu ei käynnisty automaattisesti
uudelleen. Kun haluat jatkaa, sulje käyttöönottotyökalu ja
käynnistä se uudelleen.

TIETOJA

Verkon käyttöönotto täytyy tehdä uudelleen aina, kun
ympäristö konfiguroidaan uudelleen (kun esimerkiksi
laitteita muokataan, lisätään tai poistetaan paikallisella
käyttöönottotyökalulla).
DCC601A51
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3 Aktivoi verkon käyttöönottotila napsauttamalla Aloita
käyttöönotto (Start Commissioning). Jos painike on pois
käytöstä, intelligent Tablet Controller on jo käyttöönottotilassa,
eikä tätä vaihetta tarvita.

9.8.3. Kirjautumistietojen määrittäminen ([2] LC-tietojen 
asetukset (LC Information Setup))

Jos haluat muodostaa yhteyden pilveen käyttöönoton aikana, sinun
täytyy määrittää kirjautumistiedot. Toimi seuraavasti:

1 Napsauta verkon käyttöönottotyökalussa LC-tietojen asetukset
(LC Information Setup).

Seuraava ikkuna tulee esiin:

2 Syötä tähän ikkunaan seuraavat tiedot:

3 Vahvista asetukset napsauttamalla OK (OK).

9.8.4. Kaikkien liitettyjen laitteiden tunnistaminen ([3] 
Osoitteen tarkistus (Address Check))

Ennen käyttöönottoa täytyy tarkistaa, että kaikilla liitetyillä (Daikin-)
laitteilla on oikea DIII-NET- ja AirNet-osoite. Osoitteen tarkistus
tunnistaa virheelliset osoiteasetukset (puuttuvat osoitteet tai
osoitteiden kaksoiskappaleet).

Voit tunnistaa kaikki liitetyt (Daikin-) laitteet toimimalla seuraavasti:

1 Napsauta verkon käyttöönottotyökalussa Osoitteen tarkistus
(Address Check).

2 Napsauta Tarkista osoite (Check Address) -ikkunassa
toistopainiketta.

3 Odota, kunnes kaikki VRV-ulko- ja VRV-sisäyksiköt on lueteltu.

Se voi kestää useita minuutteja.

4 Tarkistus jatkaa hakua, vaikka kaikki yksiköt olisi löydetty. Jos
huomaat, että kaikki yksiköt on lueteltu, pysäytä tarkistus
kokonaan napsauttamalla pysäytyspainiketta.

5 Kun tarkistus on suoritettu, napsauta Sulje (Close).

Kenttä Selitys

a LC-nro (LC No)
intelligent Tablet Controller -yksikön pilveen 
rekisteröity ainutkertainen tunnusnumero.

b
Virrantaajuus 
(Current Frequency)

Voimajohdon taajuus. Valitse 50 tai 60 Hz.

c
AC-tulojännite 
(AC Input Voltage)

Määrittää kaikkien ulkoyksiköiden 
AC-jännitteen.

Voit asettaa tämän arvon virrankulutuksen 
laskemista varten.

Valitse yksi esiasetetuista arvoista tai syötä 
mukautettu arvo.

TIETOJA

 Jos haluat tehdä muutoksia ulko- tai sisäyksiköiden
konfiguraatioon, voit keskeyttää tarkistuksen
napsauttamalla taukopainiketta. Voit jatkaa tarkistusta
napsauttamalla toistopainiketta.

 Tuloksena saatavassa luettelossa kaikkien
yksiköiden, joilla on oikea osoite, tila on OK (OK)
sarakkeessa Tulos (Result). Kaikkien yksiköiden,
joilla on virheelliset osoitteet, tila on NG (NG)
sarakkeessa Tulos (Result). Huomaa, että sisä- ja
ulkoyksiköiden AirNet-osoitteet voidaan määrittää
liitetyn langallisen kaukosäätimen Huoltoasetukset
(Service Settings) -ikkunassa.

 Eräiden yksiköiden mallinimenä voi näkyä
Tuntematon (Unknown). Jos näin tapahtuu, voit
määrittää mallin nimen kohdassa "9.8.5. Kaikkien
liitettyjen laitteiden määrittäminen ([4] Portin asetukset
(Port Setup))" sivulla 16.
Asentajan viiteopas

15
DCC601A51

intelligent Tablet Controller
4P420109-1C – 2016.05



4PFI420109-1B_2016_02.book  Page 16  Thursday, May 19, 2016  2:34 PM
9.8.5. Kaikkien liitettyjen laitteiden määrittäminen ([4] Portin 
asetukset (Port Setup))

Kun haluat määrittää tai korjata tunnistettujen laitteiden tietoja
(mallinimi, sarjanumero jne.), toimi seuraavasti:

1 Napsauta verkon käyttöönottotyökalussa Portin asetukset
(Port Setup).
Esiin tulee DIII-linjaluettelo (DIII Lines List) -ikkuna, joka
näyttää kaikki DIII-NET-osoitteet, joihin on liitetty yksi tai
useampia laitteita.

2 Valitse haluttu DIII-linja.

3 Napsauta Ulkoyksiköt (Outdoor Units).

Tämän DIII-NET-osoitteen Ulkoyksikön asetukset (Outdoor
Unit Setup) -ikkuna tulee esiin.

4 Syötä tälle osoitteelle seuraavat tiedot (jos tarpeen/saatavilla):

5 Valitse haluamasi ulkoyksikkö ulkoyksiköiden luettelosta.

6 Syötä tai vahvista jokaiselle yksikölle seuraavat tiedot:

 mallinimi (model name)

 sarjanumero (serial number). 
Voit käyttää sarjanumerona yksikön tarrassa olevaa
MFG.NO-numeroa. Varmista kuitenkin, ettei kahdella
intelligent Tablet Controller -yksikköön liitetyllä yksiköllä ole
samaa sarjanumeroa. Lisää tarvittaessa sarjanumeroon
merkki niiden erottamiseksi toisistaan.

7 Vahvista nämä muutokset napsauttamalla Käytä (Apply)
-painiketta.

8 Vahvista kaikki syötetyt tiedot napsauttamalla OK (OK).

9 Napsauta DIII-linjaluettelo (DIII Lines List) -ikkunassa
Sisäyksiköt (Indoor Units).

Tämän DIII-NET-osoitteen Sisäyksikön asetukset (Indoor
Unit Setup) -ikkuna tulee esiin.

10 Valitse haluamasi sisäyksikkö sisäyksiköiden luettelosta.

11 Syötä tai vahvista jokaiselle valitulle sisäyksikölle seuraavat
tiedot:

 mallinimi (model name)

 sarjanumero (serial number)
Voit käyttää sarjanumerona yksikön tarrassa olevaa
MFG.NO-numeroa. Varmista kuitenkin, ettei kahdella
intelligent Tablet Controller -yksikköön liitetyllä yksiköllä ole
samaa sarjanumeroa. Lisää tarvittaessa sarjanumeroon
merkki niiden erottamiseksi toisistaan.

 asennuspaikka (installation place)

12 Vahvista tämän sisäyksikön muutokset napsauttamalla Käytä
(Apply).

13 Vahvista kaikki syötetyt tiedot napsauttamalla OK (OK).

14 Vahvista kaikki muutokset napsauttamalla DIII-linjaluettelo (DIII
Lines List) -ikkunassa OK (OK).

Kenttä Selitys

Linjan nimi (Line Name)
Syötä sen vyöhykkeen nimi, johon tämä 
yksikkö kuuluu.

Asennuspäivämäärä 
(Installation Date)

Yksikön asennuspäivämäärä muodossa 
vvvv/k/p.

 Putkiston pituus (Piping
Length)

 Kylmäaineen 
täyttömäärä 
(Refrigerant Charge 
Amount)

 Kylmäaineen 
lisäysmäärä (Additional 
Refrigerant Charge 
Amount)

Syötä ne näihin kenttiin, jos tiedot ovat 
saatavilla.
Näitä tietoja ei käytetä seurantaan, mutta ne 
sisältyvät raportteihin.
DCC601A51
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9.8.6. intelligent Tablet Controller -yksikön ottaminen 
käyttöön pilvessä ([5] Käyttöönotto (Commissioning))

Kun kaikki yksikön ja käyttäjän tiedot on syötetty oikein, voidaan
suorittaa intelligent Tablet Controller -yksikön käyttöönoton viimeinen
vaihe. Tässä vaiheessa kaikki aiemmin syötetyt tiedot lähetetään
pilveen.

Toimi seuraavasti:

1 Napsauta verkon käyttöönottotyökalussa Käyttöönotto
(Commissioning).

Verkon käyttöönottotyökalu tarkistaa automaattisesti, onko
lähetettäviä tietoja, ja aloittaa asetusten lähettämisen Daikin
Cloud Service -palveluun.

2 Jos jotain tietoja puuttuu, ikkuna näyttää syyn, miksi tiedostojen
lähetys epäonnistui. 
Jos näin tapahtuu, napsauta Sulje (Close). Voit palata verkon
käyttöönottotyökalun päänäyttöön, jotta voit tehdä tarvittavat
korjaukset.

3 Jos lähetyksen aikana tapahtuu virhe, ota yhteyttä Daikin-
tukeen.

4 Jos tietojen lähetys onnistui, napsauta Sulje (Close) ja poistu
verkon käyttöönottotyökalusta napsauttamalla Poistu (Exit).

5 Voit nyt käyttää pilveä selaimen avulla osoitteessa:
http://cloud.daikineurope.com. 

Vaihtoehtoisesti, jos syötettiin todennuskoodi, voit käyttää myös
intelligent Tablet Controller -sovellusta Daikinin toimittamalla
tabletilla (jos on). Jos et tehnyt niin, katso "10.5. Toimintotilan
vaihtaminen" sivulla 22.

Käyttö

10. intelligent Tablet Controller -yksikön 
lisämääritys

Käyttöönoton jälkeen voit määrittää edelleen tai uudelleen kokoon-
panoa käyttämällä paikallista käyttöönottotyökalua. Tässä luvussa
annetaan haluttujen asetusten muuttamiseen tarvittavat tiedot.

10.1. Paikallinen käyttöönottotyökalu (Local 
Commissioning Tool) -pääikkunan yleiskuvaus

Jos valitset yhden hallintapisteen, voit tehdä yhden tai useampia
seuraavista toimenpiteistä.

 Voit kytkeä valitun hallintapisteen päälle tai pois
toimintoasetuksella (d).

 Voit muuttaa valitun hallintapisteen tavoiteasetuspistettä (e).

 Voit muuttaa valitun hallintapisteen tuulettimen nopeutta (f).

Muutaman sekunnin kuluttua kaikki muutokset otetaan käyttöön
valitussa hallintapisteessä.
Muutaman sekunnin kuluttua kaikki muutokset myös näytetään
liitetyssä langallisessa kaukosäätimessä (jos on).

HUOMAUTUS

Kun verkon käyttöönotto on suoritettu, intelligent Tablet
Controller täytyy käynnistää manuaalisesti uudelleen
(painamalla CPU-moduulin NOLLAA (RESET)
-painiketta).

TIETOJA

Jos valitsit Pilviyhteystila (Cloud-connect Mode)
-vaihtoehdon ja määrität kokoonpanon (uudelleen), verkon
käyttöönotto täytyy suorittaa uudelleen. Lisätietoja verkon
käyttöönotosta on kohdassa "9.8. Verkon käyttöönotto"
sivulla 14.

Kenttä Selitys

a Selityskuvake
Näyttää kaikkien tässä työkalussa käytettävien 
kuvakkeiden selityksen.

b
Hallinta-
pisteiden 
kuvake

Kaikki intelligent Tablet Controller -yksikköön 
liitetyt hallintapisteet. Lisätietoja hallintapisteistä 
on kohdassa "10.2. Hallintapisteet" sivulla 18.

c Tiedot (Details) Näyttää valitun hallintapisteen perustiedot.

d Käyttöasetus Kytkee valitun hallintapisteen päälle tai pois.

e
Asetuspiste 
(Setpoint)

Asettaa valitun hallintapisteen (jos on) halutun 
lämpötilan asetuspisteen.

f
Tuulettimen 
nopeus (Fan 
Speed) -asetus

Asettaa valitun hallintapisteen (jos on) 
tuulettimen halutun nopeuden.

g
Valikkoluettelo 
(Menu List)

Tuo valikon esiin.

h
Uloskirjautu-
minen (Logoff)

Kirjaa ulos ja palaa kirjautumisnäyttöön.
Odota 30 sekuntia, ennen kuin kirjaudut 
uudelleen.

b

g h

c

a

d

e

f
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10.2. Hallintapisteet

10.2.1. Mikä hallintapiste on?

Hallintapiste on laite, jota intelligent Tablet Controller valvoo ja
käyttää.

Hallintapistetyypit, joita intelligent Tablet Controller voi ohjata, ovat:

 Sisäyksiköt

 Tuulettimet

 Digitaaliset tulot (Di)

 Pulssitulot (Pi)

10.2.2. Hallintapiste-rekisterin avaaminen

Kun haluat nähdä kaikkien hallintapisteiden luettelon, toimi
seuraavasti:

1 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >> Huoltoasetukset
(Service Settings) (b) >> Hallintapisteiden tietojen
rekisteröinti (Mgmt. Point Data Register) (c).

Hallintapisteiden tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Data
Register) -ikkuna tulee esiin.

Tässä rekisterissä voit tehdä seuraavat toimet:

 Rekisteröi uudet hallintapisteet automaattisesti. Katso
"10.2.3. Rekisteröi uusia hallintapisteitä automaattisesti"
sivulla 18.

 Rekisteröi uudet hallintapisteet manuaalisesti. Katso
"10.2.4. Hallintapisteiden rekisteröiminen manuaalisesti"
sivulla 19.

 Muokkaa, kopioi tai poista hallintapisteitä. Katso
"10.2.5. Olemassa olevien hallintapisteiden hallinta" sivulla 19.

 Tarkista, onko rekisterissä virheitä. Katso "10.2.5. Olemassa
olevien hallintapisteiden hallinta" sivulla 19.

10.2.3. Rekisteröi uusia hallintapisteitä automaattisesti

Kun haluat lisätä hallintapisteitä luetteloon automaattisesti, toimi
seuraavasti:

1 Napsauta Hallintapisteiden tietojen rekisteröinti (Mgmt.
Point Data Register) -ikkunassa A/C automaattinen
rekisteröinti (A/C Auto Register), niin Automaattihaun tulos
(Auto Search Result) -ikkuna tulee esiin.

 

2 Jos hallintapisteen tyyppi on tuntematon (Tarkka tyyppi = "–"),
voit toimia seuraavasti:

a. Valitse yksi tuntemattomista hallintapisteistä.

b. Napsauta Tarkka tyyppi (Detailed Type).

c. Valitse Hallintapisteiden tyypit (Management Point Types)
-ikkunasta haluamasi tyyppi ja vahvista.

d. Toista tämä kaikille muille tuntemattomille hallintapisteille.

3 Napsauta Lisää kaikki (Add All), jos haluat lisätä kaikki
hallintapisteet kohteeseen Rekisteröi ehdokasluettelo
(Register Candidate List).

4 Rekisteröi kaikki ehdokasluettelon laitteet napsauttamalla OK
(OK).

5 Palaa päävalikkoon napsauttamalla tietorekisterissä OK (OK).

a

b

c

TIETOJA

Nämä toimenpiteet voidaan suorittaa vain paikallisella
käyttöönottotyökalulla. intelligent Tablet Controller ei salli
hallintapisteiden rekisteröimistä, muokkaamista tai
poistamista.

Kun hallintapistettä muokataan intelligent Tablet Controller
-sovelluksella, voit muuttaa vain kunkin hallintapisteen
nimeä, tietoja ja kuvaketta.

TIETOJA

Kaikissa hakutuloksissa on seuraavat tiedot:

 Hallintapisteen tyyppi (jos tiedossa)

 Hallintapisteen osoite 
Osoite koostuu DIII-NET-portista ja -osoitteesta.

HUOMAUTUS

Jos rekisteröinnin yläraja on saavutettu, painikkeet Lisää
(Add) ja Lisää kaikki (Add All) näkyvät harmaina.

Tällöin yksi tai useampi olemassa oleva hallintapiste täytyy
poistaa luettelosta, ennen kuin voit lisätä uusia.
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10.2.4. Hallintapisteiden rekisteröiminen manuaalisesti

Jos ympäristössä on hallintapisteitä, joita automaattinen tunnistus ei
tunnistanut, voit lisätä ne manuaalisesti. Toimi seuraavasti:

1 Napsauta Hallintapisteiden tietojen rekisteröinti (Mgmt.
Point Data Register) -ikkunassa Lisää (Add).

2 Valitse Hallintapisteiden tyypit (Management Point Types)
-ikkunasta haluamasi uusien hallintapisteiden tyyppi ja vahvista.

3 Määritä uusien hallintapisteiden attribuuttien tiedot
Hallintapisteen attribuutit (Mgmt. Point Attributes)
-ikkunassa ja vahvista.

10.2.5. Olemassa olevien hallintapisteiden hallinta

Uusien hallintapisteiden lisäämisen lisäksi voit myös hallita olemassa
olevia hallintapisteitä seuraavasti:

 Poista olemassa oleva hallintapiste: valitse haluamasi
hallintapiste ja napsauta Poista (Delete).

 Muokkaa olemassa olevaa hallintapistettä: valitse haluamasi
hallintapiste ja napsauta Muokkaa (Edit).

 Kopioi hallintapiste: valitse haluamasi hallintapiste ja napsauta
Kopioi (Copy), niin valitusta hallintapisteestä tehdään tarkka
kopio.

 Virheiden tarkistaminen: napsauta Tarkista (Check)
varmistaaksesi, ettei hallintapisterekisterissä ole virheitä.

10.2.6. Hallintapisteiden attribuuttien kuvaukset

Seuraavissa osioissa kuvataan hallintapisteiden attribuutti-
ikkunoiden tiedot.

Yhteinen 1 (Common 1) -välilehti

Tässä välilehdessä ovat kaikkien hallintapistetyyppien yleiset
kohteet.

Näytettävien kohteiden määrä voi vaihdella hallintapisteiden tyypin
mukaan.

Hallintapisteiden porttien numeroiden ja osoitteiden
hyväksyttävä alue

TIETOJA

CPU-moduuli käynnistyy uudelleen. 

Käyttöönottotyökalu ei käynnisty automaattisesti
uudelleen. Kun haluat jatkaa, sulje käyttöönottotyökalu ja
käynnistä se uudelleen.

Muutaman ensimmäisen sekunnin ajan vasta lisätyt
hallintapisteet näkyvät kuin tiedonsiirrossa olisi virhe.
Tämä korjautuu, kun tiedonsiirron muodostaminen tämän
työkalun ja hallintapisteen välille on onnistunut (muutaman
sekunnin kuluttua).

TIETOJA

Hallintapisteen attribuutit (Mgmt. Point Attributes)
-ikkunan välilehdet ja kohteet vaihtelevat valitun tyypin
mukaan.

Lisätietoja on luvussa "10.2.6. Hallintapisteiden
attribuuttien kuvaukset" sivulla 19.

HUOMAUTUS

Jos kopioit olemassa olevan hallintapisteen, muista
muokata vähintään kopion Nimi (Name)- ja Osoite
(Address) -kenttiä. 

Muuten seurauksena on osoitteiden kaksoiskappaleista
johtuvia virheitä. Jos et ole varma muokkauksesta, tarkista,
onko virheitä, napsauttamalla Tarkista (Check).

Kenttä Selitys

a
Portin numero 
(Port No.)

Hallintapisteen portin numero.
Katso arvoalueluettelo kohdasta 
"Hallintapisteiden porttien numeroiden ja 
osoitteiden hyväksyttävä alue" sivulla 19.

b
Osoite 
(Address)

Hallintapisteen portin osoite.(a)

Kun haluat muuttaa arvoa, napsauta avattavia 
luetteloita ja valitse haluamasi arvo.

Katso arvoalueluettelo kohdasta 
"Hallintapisteiden porttien numeroiden ja 
osoitteiden hyväksyttävä alue" sivulla 19.

(a) Kaikkien osoitteiden on oltava erilaiset. Jos valitset osoitteen kaksoiskappaleen, 
tapahtuu virhe.

c
Tarkka tyyppi 
(Detailed Type)

Aiemmin valittu hallintapisteen tyyppi.

d
Hallintapisteen 
tunnus (Mgmt. 
Pt. ID)

Hallintapisteen tunnus. Järjestelmä valitsee sen 
automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.

e Nimi (Name)

Hallintapisteen nimi (enintään 12 merkkiä).

Jos haluat muuttaa nimeä, napsauta Muuta 
(Modify).

f
Tarkat tiedot 
(Detailed Info.)

Tietoja hallintapisteestä tarvittaessa (enintään 50 
merkkiä).

Jos haluat lisätä tietoja tai muuttaa lisättyjä 
tietoja, napsauta Muuta (Modify).

g Kuvake (Icon)

Valitun hallintapisteen tyypin kuvake.

Jos haluat vaihtaa kuvakkeen, napsauta Muuta 
(Modify) ja valitse haluamasi kuvake.

Tarkka tyyppi Portin numero Osoite

Di / Pi 1 2~4 (oletus: 2)

Sisällä 1 1-00~4-15 (oletus: 1-00)

Tuuletin 1 1-00~4-15 (oletus: 1-00)

a
b

c

e

f
g

d
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Tuuletin (Ventilator) -välilehti Dio (Dio) -välilehti

Pulssi (Pulse) -välilehti

Kenttä Selitys

Tuuletustila 
(Ventilation Mode)

Kun valitaan tuuletustila, tämän tuuletusyksikön 
Tuuletin (Ventilator)-välilehti aktivoituu intelligent 
Tablet Controller -sovelluksessa. Jos valittu, kentät 
Raikasta (Fresh Up) ja Automaattinen ilmamäärä 
(Auto Air Volume) otetaan käyttöön.

Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat, että 
loppukäyttäjä voi ohjata liitettyjen tuuletusyksiköiden 
tuuletustilaa.

Raikasta (Fresh Up)

Jos valittu, Raikasta (Fresh Up) -toiminnot lisätään 
Tuuletin (Ventilator) -välilehden Tuuletusmäärä 
(Ventilation Amount) -kohtaan intelligent Tablet 
Controller -sovelluksessa.

Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat, että 
loppukäyttäjä voi ottaa liitettyjen tuuletusyksiköiden 
Raikasta (Fresh Up) -tilan käyttöön/pois käytöstä. 
Alla olevassa tietoruudussa on tuuletustilan lyhyt 
kuvaus.

Automaattinen 
ilmamäärä (Auto Air 
Volume)

Jos valittu, Autom. (Auto) -toiminnot lisätään 
intelligent Tablet Controller -sovelluksen kohtaan 
Tuuletusmäärä (Ventilation Amount).

Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat, että 
loppukäyttäjä voi ottaa liitettyjen tuuletusyksiköiden 
Automaattinen ilmamäärä (Auto Air Volume) -tilan 
käyttöön/pois käytöstä. Kun jokin Autom. (Auto) 
-vaihtoehto valitaan, ilmanpainetta säädetään 
automaattisesti CO2-tasojen mukaan (jos oikea CO2-
anturi on asennettu).

TIETOJA

Normaalikäytössä huoneeseen syötetyn raittiin ilman
määrä ja huoneesta ulos syötetyn ilman määrä ovat yhtä
suuret.

Kun jokin intelligent Tablet Controller -sovelluksen
Raikasta (Fresh Up) -toiminto valitaan, huoneeseen
syötettävän raittiin ilman määrä on suurempi tai pienempi
kuin ulos poistettavan ilman määrä (tämä viimeinen
vaihtoehto voidaan asettaa liitetyllä langallisella
kaukosäätimellä).

Kun huoneeseen syötetään enemmän ilmaa, syntyy
positiivinen paine. Tämä estää keittiöiden ja kylpy-
huoneiden hajuja ja kosteutta virtaamasta huoneeseen.

Kun huoneeseen syötetään vähemmän ilmaa, syntyy
hieman negatiivinen paine. Tämä estää sairaalan hajuja ja
ilmassa leijuvia bakteereita virtaamasta huoneesta
käytäviin.

Kenttä Selitys

Pisteen tyyppi 
(Point Type)

Valitse, onko digitaalinen tulo normaalisti avoin 
(Atyyppi (A type)) tai normaalisti suljettu (B-tyyppi 
(B type)) kontaktitulo.

Toimintatila 
(Operation Mode)

Valitse, onko digitaalinen tulo normaali kontaktitulo tai 
laitevirheen tulo.

Kenttä Selitys

Pulssien määrä 
(Pulse Amount)

Pulssien määrä on liitetyistä laitteista 
vastaanotettujen pulssien todellinen määrä jaettuna 
pulssin askelarvolla.

Nollaa tai aseta pulssien määrä napsauttamalla 
Muuta (Modify) (oletus: –1).

 –1: Nykyinen pulssien määrä säilytetään.

 0: Pulssin arvoksi asetetaan 0.

 Mikä tahansa muu arvo: Määritettyä pulssien
määrää käytetään. 

Pulssin askel 
(Pulse Step)

Määre, joka määrittää, monenko liitetystä laitteesta 
vastaanotetun pulssin jälkeen pulssien määrää 
lisätään 1:llä.

Jos esimerkiksi pulssin askeleeksi on asetettu 4 ja 
vastaanotetaan 100 pulssia, pulssien määräksi 
asetetaan 25.

Aseta tai muuta pulssin askelta napsauttamalla 
Muuta (Modify).(a)

Mittayksikkötarra 
(Unit Label)

Haluttu mittayksikkö, joka näytetään intelligent Tablet 
Controller -sovelluksen päänäytön Luettelo (List) 
-näkymässä.

Esimerkiksi: kWh, m³ jne.

Syötä mittayksikkö (enintään kahdeksan merkkiä) 
napsauttamalla Muuta (Modify).
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Virrankulutus lasketaan seuraavalla tavalla:

 Todellisten vastaanotettujen pulssien määrä / [Pulssin askel] =
[Pulssien määrä]

 [Pulssien määrä]×[Tehosuhde] = virrankulutus

Esimerkki:

Syötetyt tiedot näytetään, kun intelligent Tablet Controller
-sovelluksen ja paikallisen käyttöönottotyökalun päänäytössä
valitaan Pulssitulolaite (Pulse Input Device) ja napsautetaan Tiedot
(Details).

Pulssitulolaite (Pulse Input Device) -laitteen mittaama virrankulutus
näytetään intelligent Tablet Controller -sovelluksen päänäytössä, kun
valitaan Luettelo (List) -näkymä.

10.3. Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen

Kun haluat muuttaa tai korjata intelligent Tablet Controller
-sovelluksen päivämäärän ja kellonajan asetuksia, toimi seuraavasti:

1 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >> Huoltoasetukset
(Service Settings) (b) >> Aikavyöhyke (Time Zone) (c).

2 Valitse haluamasi aikavyöhyke ja vahvista valinta.

3 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >>
Järjestelmäasetukset (System Settings) (b) >>
Kellonaika/kesäaika (Time/DST) (c).

4 Muuta päivämäärää ja kellonaikaa napsauttamalla Muuta
(Modify).

5 Voit ottaa kesäajan käyttöön (Ota käyttöön (Enable)) tai pois
käytöstä (Poista käytöstä (Disable)).

Tehosuhde 
(Power Ratio)

Määre, joka muuttaa pulssien määrän valituksi 
mittayksiköksi.

Jos esimerkiksi tehosuhteeksi on asetettu 10,00 ja 
yksikön etiketiksi on asetettu kWh, yksi pulssien 
määrä vastaa 10,0 kWh:ia.

Aseta tehosuhde napsauttamalla Muuta (Modify) 
(oletus: 1,00).

(a) Säilytä tarkinta seurantaa varten pulssin askeleen asetuksena 1 ja vaihtele sen 
sijaan tehosuhdetta todellista tuloa vastaavasti.

Kenttä Arvo

Pulssin askel (Pulse Step) 3

Mittayksikkötarra (Unit Label) kWh

Tehosuhde (Power Ratio) 10,00

Todellinen vastaanotettujen 
pulssien määrä (Actual number of 
pulses received)

3 000

Pulssien määrä (Pulse Amount) 3 000/3=1 000

Virrankulutus (Power 
consumption)

1 000×10,00=10 000 kWh

Kenttä Selitys

a

b

c

a

b

c
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6 Jos käytössä, aseta kesäajan alkamis- ja päättymispäivä.

7 Vahvista kaikki muutokset napsauttamalla OK (OK).

10.4. Verkkoasetusten muuttaminen

Kun haluat muuttaa tai päivittää intelligent Tablet Controller -yksikön
verkkoasetuksia, toimi seuraavasti:

1 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >>
Järjestelmäasetukset (System Settings) (b) >> Verkko
(Network) (c).

2 Muuta Verkko (Network) -ikkunassa haluamiasi verkon
parametreja seuraavan esimerkin mukaisesti.

3 Vahvista syötetyt tiedot.

10.5. Toimintotilan vaihtaminen

Kun haluat vaihtaa itsenäisen tilan ja pilviyhteystilan välillä, toimi
seuraavasti: 

1 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >> Huoltoasetukset
(Service Settings) (b) >> Toimintotila (Function Mode) (c).

TIETOJA

Asetettu aika otetaan käyttöön vasta sitten, kun napsautat
OK (OK).

a

b

c

TIETOJA

Jos jotain verkkoasetusta on muutettu, CPU-moduuli
käynnistyy uudelleen. 

Käyttöönottotyökalu ei käynnisty automaattisesti
uudelleen. Jos haluat jatkaa konfigurointia, sulje
käyttöönottotyökalu ja käynnistä se uudelleen.

a

b

c
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2 Valitse toimintotila, jossa haluat intelligent Tablet Controller
-yksikön toimivan:

a. Itsenäinen tila (Stand-alone Mode) tai

b. Pilviyhteystila (Cloud-connect Mode).

Lisätietoja kummastakin tilasta on luvussa "4. Järjestelmän
yleiskuvaus" sivulla 3.

3 Jos haluat käyttää intelligent Tablet Controller -sovellusta,
määritä sovelluksen todennuskoodi (Todennuskoodi 
(Authentication Code)) napsauttamalla Muuta (Modify).

4 Vahvista kaikki asetukset napsauttamalla OK (OK).

Kunnossapito

11. Laitteiston asettaminen 
kunnossapitoon ja pois siitä

Kunnossapitotoiminto asettaa tai peruuttaa hallintapisteiden
Huollettavana (Under Maintenance) -tilan hallintapisterekisterissä.

Tämä toiminto ei voi asettaa itse intelligent Tablet Controller
-yksikköä huoltotilaan vaan vain liitetyt hallintapisteet.

Jos kunnossapitoa täytyy suorittaa yhdessä tai useammassa
hallintapisteessä, niiden tilaksi täytyy vaihtaa Huollettavana (Under
Maintenance).

Kun haluat muuttaa hallintapisteiden kunnossapitoasetusta, toimi
seuraavasti:

1 Napsauta Valikkoluettelo (Menu List) (a) >>
Järjestelmäasetukset (System Settings) (b) >> Huolto
(Maintenance) (c).

TIETOJA

intelligent Tablet Controller -sovellus toimii vain, kun
Todennuskoodi (Authentication Code) on asetettu.

Oman turvallisuutesi vuoksi on suositeltavaa asettaa
vahva todennuskoodi.

TIETOJA

CPU-moduuli käynnistyy uudelleen. 

Käyttöönottotyökalu ei käynnisty automaattisesti
uudelleen. Jos haluat jatkaa konfigurointia, sulje
käyttöönottotyökalu ja käynnistä se uudelleen.

HUOMAUTUS

Hallintapisteitä, joiden tila on Huollettavana (Under
Maintenance):

 ei voi ohjata intelligent Tablet Controller -yksiköstä,

 ei voi seurata ja

 ei voi asettaa automaattisten ohjaustoimintojen
kohteeksi.

a

b

c
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2 Huoltoasetukset (Maintenance Settings) -ikkunassa voit
tehdä seuraavat toimet:

 Valitse haluamasi hallintapisteet Käytettävissä olevat
hallintapisteet (Available Management Points) -luettelosta
ja lisää ne Huollettavana olevat pisteet (Points under
Maintenance) -luetteloon napsauttamalla Lisää (Add).

 Valitse haluamasi hallintapisteet Huollettavana olevat
pisteet (Points under Maintenance) -luettelosta ja poista ne
tästä luettelosta napsauttamalla Poista (Remove).

3 Vahvista kaikki muutokset napsauttamalla OK (OK).

12. Laiteohjelmiston päivittäminen

Daikin pyrkii jatkuvasti parantamaan käyttökokemusta. Jotta
intelligent Tablet Controller toimisi mahdollisimman sujuvasti, käytä
aina laiteohjelmiston uusinta versiota.

Kummankin työkalun uusimmat versiot (versiopäivitystyökalu ja
käyttöönottotyökalu) ovat saatavilla osoitteessa
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-
downloads/.

Jos laiteohjelmistosta on saatavilla uudempi versio, voit päivittää sen
seuraavasti:

1 Käynnistä versiopäivitystyökalu VerUpTool.exe.

Kirjaudu (Login) -ikkuna tulee esiin.

2 Kun tämä työkalu käynnistetään ensimmäisen kerran,
käyttöehdot tulevat esiin. Lue käyttöehdot huolellisesti ja
hyväksy ne.

3 Anna salasana (password) (oletus: daikin).

4 Varmista, että IP-osoite (IP address) on CPU-moduulin nykyinen
IP-osoite.

5 Kirjaudu napsauttamalla OK (OK).

6 Varmista Suorituksen vahvistus (Execution Confirmation)
-ikkunassa, että asennettavan laiteohjelmiston versio on
uudempi kuin nykyinen versio.

7 Vahvista päivitys napsauttamalla Suorita (Execute).

Päivitys suoritetaan. Odota, kunnes saat vahvistuksen siitä, että
laiteohjelmisto on päivitetty.

8 Viimeistele asennus napsauttamalla OK (OK).

Päivitystyökalu sulkeutuu automaattisesti.

TIETOJA

Hyväksy (Accept) -painike tulee käyttöön vasta sitten, kun
olet vierittänyt alas ja lukenut kaikki ehdot.
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13. Datan varmistuspariston vaihtaminen

CPU-moduulissa on varmistustarkoituksiin käytettävä sisäinen
paristo.

Kun paristo täytyy vaihtaa, toimi seuraavasti:

1 Kytke CPU-moduulin virransyöttö pois käytöstä.

2 Irrota neljä ruuvia CPU-moduulin takapinnalta.

3 Irrota CPU-moduulin yläkansi.

4 Etsi paristo levyltä ja poista se. Käytä tarvittaessa litteäpäistä
ruuvitalttaa.

a Pariston sijainti

5 Laita uusi paristo paikalleen. Varmista, että uusi paristo
asetetaan oikein (positiivinen puoli ylöspäin).

6 Asenna yläkansi takaisin ja kiristä ruuvit.

7 Kytke CPU-moduulin virta päälle.

Liite

14. Tunnetut rajoitukset

Yhteensopivuus KRP928-sovittimen kanssa (DIII-NET-
liitäntäsovitin)

Kun sisäyksiköiden liittämiseen käytetään KRP928-sovitinta, ota
seuraava käyttäytyminen ja rajoitukset huomioon.

 Määritettäviä asetuspisteitä ovat vain alla olevat arvot liitetystä
yksiköstä huolimatta. 

 Lämmitys: 14~28°C

 Automaattinen lämmitys: 14~28°C

 Automaattinen jäähdytys: 18~32°C

 Jäähdytys: 18~32°C
Asetuspiste voidaan kuitenkin määrittää näiden alueiden
ulkopuolelle käyttämällä langatonta kaukosäädintä. Tällöin
intelligent Tablet Controller näyttää määritetyn asetuspisteen,
vaikka se olisi sovittimen yllä olevien raja-arvojen ulkopuolella.

 Vaikka puhaltimen asetukset voidaan määrittää käyttämällä
intelligent Tablet Controller -yksikköä, sovitin ei tue näitä
toimintoja. Tästä syystä puhaltimen määritetyillä asetuksilla ei
ole vaikutusta.

 Sovitin ohittaa eräät intelligent Tablet Controller -yksikössä
määritetyt R/C ENABLE/DISABLE -asetukset.
Katso KRP928-ohjeiden vastaava taulukko.

Paikallisessa käyttöönottotyökalussa luetellaan yksiköitä, joita
ei ole liitetty

Paikallisen käyttöönottotyökalun Automaattihaun tulos (Auto
Search Result) -ikkunan Hakutulosluettelo (Search Result List)
-luettelossa saattaa olla yksiköitä, jotka eivät ole enää liitettyinä
intelligent Tablet Controller -yksikköön (katso "9.7. Liitettyjen
laitteiden pikamääritys (paikallinen käyttöönottotyökalu)" sivulla 13).
Tästä syystä intelligent Tablet Controller -sovelluksessa tai Daikin
Cloud Service -liittymässä voi näkyä haamuyksiköitä, joiden
tilakuvake osoittaa tiedonsiirtovirheen.

Tällaisten haamuyksiköiden välttämiseksi käynnistä intelligent Tablet
Controller (painamalla CPU-moduulin NOLLAA (RESET) -painiketta)
ennen paikallisen käyttöönoton suorittamista. Se tyhjentää luettelon
aiemmin liitetyistä yksiköistä.

HUOMAUTUS

Käytä vain kohdassa "15.5. Muut intelligent Tablet
Controller -yksikön tekniset tiedot" sivulla 27 määritettyjä
paristoja. Jos sisäinen paristo korvataan väärällä tyypillä,
seurauksena on räjähdysvaara.

Hävitä käytetyt paristot kohdan
"16. Jätehuoltovaatimukset" sivulla 28 ohjeiden mukaan.

a
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intelligent Tablet Controllerin IP-osoitteen selvittäminen

Jos haluat muodostaa yhteyden intelligent Tablet Controlleriin mutta
et tiedä sen IP-osoitetta eikä se ole oletusasetus (192.168.0.1), voit
yrittää noutaa IP-osoitteen noudattamalle seuraavia ohjeita.

 Jos käytät Daikinin toimittamaa reititintä

1 Avaa reitittimen määrityssivu WWW-selaimessa. Katso
lisätietoja kohdan "Daikinin toimittaman reitittimen asennus"
sivulla 9 taulukosta tai reitittimen mukana tulleesta oppaasta.
Yleensä reitittimen määrityssivulle päästään kirjoittamalla
selaimen osoiteriville http://router.asus.com.

2 Kirjaudu syöttämällä reitittimen tunnistetiedot. Ne on asetettu
reitittimen asennuksen aikana.

3 Valitse General >> Network Map >> Clients (Yleistä >>
Verkkokartta >> Asiakkaat) (muista napsauttaa Clients-
kuvaketta).

4 Etsi Client Status (Asiakkaan tila) -taulukosta intelligent
Tablet Controllerin MAC-osoite. MAC-osoite on painettu
CPU-moduulin tarraan.

5 intelligent Tablet Controllerin IP-osoite on MAC-osoitteen
oikealla puolella.

 Mikäli intelligent Tablet Controller on liitetty paikalliseen
lähiverkkoon, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai etsi
yhdistettyjen asiakkaiden luettelon hakuohjeet kyseisen
reititinmallin käyttöoppaasta.

Huomautus 1: CPU-moduulin verkko-osoitetta ei voi palauttaa IP-
oletusosoitteeksi 192.168.0.1.

Huomautus 2: Jos et tiedä reitittimen tunnistetietoja, voit palauttaa
reitittimen oletusasetukset painamalla sen takana olevaa Reset-
painiketta vähintään 5 sekuntia. Tällöin verkon asetukset voivat
kuitenkin poiketa intelligent Tablet Controllerin verkon asetuksista,
mikä tekee intelligent Tablet Controllerin IP-osoitteen hakemisesta
vaikeampaa.

Verkon käyttöönottotoiminnon suorittaminen uudelleen

Verkon käyttöönottotoiminto (katso "9.8. Verkon käyttöönotto"
sivulla 14) täytyy suorittaa:

 Kun intelligent Tablet Controller toimii pilviyhteystilassa ja
asetuksia muutetaan paikallisella käyttöönottotyökalulla (esim.
lisätään hallintapisteitä tms).

 Aina kun vaihdetaan itsenäisestä tilasta pilviyhteystilaan.

15. Tekniset tiedot

15.1. Ulkomitat

15.1.1. Etupinnan intelligent Tablet Controller -moduulit

15.1.2. Sivupinnan intelligent Tablet Controller -moduulit

15.1.3. WAGO-verkkolaite

CPU-moduuli I/O-moduuli

11
6

13
0

152

4

6.5
106.5

130 (mm)

45

50

39

50
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136

92

50
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15.2. Ympäristöolosuhteet

15.3. Sähkökaappi

Katso sähkökaapin tiedot kohdasta "5.2.1. Asennuspaikka ja
kiinnityssuunta" sivulla 5.

15.4. Virrankulutustiedot

Tarkempia tietoja WAGO-verkkolaitteesta on sen mukana
toimitetussa oppaassa.

15.5. Muut intelligent Tablet Controller -yksikön tekniset 
tiedot

15.6. Käyttöönottotietokoneen vaatimukset

15.7. Työkalujen oletussalasanat

Nimike Tekniset tiedot

Ilman lämpötila käytön aikana –10~+50°C

Säilytyslämpötila –20~+60°C

Suhteellinen kosteus 10~85% RH (ilman kondensaatiota)

Nimike Tekniset tiedot

Nimellinen tulojännite 110~240 V AC

Tulovirran taajuus 50~60 Hz

Virrankulutus, CPU-moduuli + 
I/O-moduuli

 Maksimi: 13 W (11 W + 2 W)

 Tyypillinen: 5,5 W (4 W + 1,5 W)

Nimike Tekniset tiedot

Sisäisen pariston tyyppi BR2032 (3 V)

Sisäinen paristo, arvioitu aika 
(tyypillinen), jonka data säilyy tallessa, 
kun säätimen virta on katkaistu

6,5 vuotta

Sulake, CPU-moduuli ja I/O-moduuli Juotettu kiinni, 250 V AC, F2,5AL

Reaaliaikaisen kellon (RTC) suurin 
poikkeama

30 sekuntia kuussa

Suurin intelligent Tablet Controller 
-yksiköllä ohjattavien yksiköiden määrä

 7 ulkoyksikköä

 32 sisäyksikköä

Nimike Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmä Windows 7 Professional (32-bit) tai parempi

Muisti Vähintään 2 Gt RAM

Kiintolevy Vähintään 20 Gt vapaata tilaa

Portit 1 RJ-45-portti

Selain

Jokin seuraavista:

 Internet Explorer, versio 9, 10 tai 11

 Google Chrome

 Mozilla Firefox

 Apple Safari

Työkalu Salasana

Versiopäivitystyökalun kirjautumissalasana "daikin"

Paikallisen käyttöönottotyökalun 
kirjautumissalasana

"daikin"

Verkkokäyttöönottotyökalun kirjautumissalasana "daikin"

Todennuskoodi, intelligent Tablet Controller 
-sovellus

Ei asetettu (tyhjä)(a)

(a) intelligent Tablet Controller -sovellus ei toimi, ellei todennuskoodia ole asetettu.
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15.8. Kytkentävaatimukset

Kaikkien kytkentöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

16. Jätehuoltovaatimukset

CPU-moduuli sisältää vaihdettavan pariston, joka on merkitty
seuraavalla symbolilla:

Se tarkoittaa, että paristoa ei saa laittaa lajittelemattomaan
talousjätteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, että paristo sisältää
raskasmetallia tietyn rajan ylittävän määrän verran.
Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Käytetyt paristot on käsiteltävä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä varten. Huolehtimalla siitä, että käytetyt paristot
hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia
seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kummassakin intelligent Tablet Controller -moduulissa on seuraava
symboli:

Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa
lajittelemattomaan talousjätteeseen. ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää
itse: järjestelmän purku sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden
materiaalien käsittely on jätettävä valtuutetun asentajan tehtäväksi
sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti.
Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

17. Tekijänoikeus ja tavaramerkit

SDHC-logo on SD-3DC, LLC -yhtiön tavaramerkki.

VAROITUS

Varmista, että kaikki kenttäkytkennät täyttävät sovellettavat määräykset.

Liitäntä Poikkileikkaus Enimmäispituus Huomautukset

LAN-kaapeli – 100 m
 UTP CAT 5e tai parempi

 RJ-45-liitin

DIII-NET (F1/F2)
Ø0,75~1,25 mm²

(liitin mitoitettu enintään 
1,5 mm²:ä varten)

Kokonaispituus(a): 2000 m 
(<1500 m käytettäessä 

suojattua johdinta)
Enimmäispituus(b): 1000 m

(a) Kokonaispituus on DIII-NET-verkon kaikkien johdotusten summa.
(b) Enimmäispituus on DIII-NET-verkon minkä tahansa liitäntäpisteen välinen suurin etäisyys.

 Kaapelin tyyppi: 2-ytiminen vinyylieristetty,
vinyylisuojattu kaapeli/cabtyre-kaapeli tai 2-ytiminen
suojattu kaapeli

 Älä käytä monijohdinkaapeleita, jossa on kolme tai
useampi johdin

 Älä käytä sekoitettuja kaapelityyppejä

 Älä koskaan niputa kaapeleita

 Kun käytät suojattua kaapelia, liitä vain kunkin
suojajohtimen toinen pää maahan

 Varmista, että johdot reititetään ja kiinnitetään niin, että
johtavia maadoittamattomia osia ei pääse
koskettamaan

 Varmista, että jokaisen sähkökaappiin menevät
johtimen käytössä on vedonpoisto

 Lisätietoja DIII-NETistä on D-BACS-
suunnitteluoppaassa (ED72721)

Digitaaliset tulot 
(Di1~Di4, Do)

Ø0,75~1,25 mm²
(liitin mitoitettu enintään 

1,5 mm²:ä varten)
200 m

 Tuloliittimeen liitetyn jännitteettömän kontaktin täytyy
sopia tunnistettavaksi arvoilla 10 mA, 16 V DC

 Pulssisignaalit: pulssin leveys 20~400 ms, pulssiväli:
vähintään 100 ms

230 V AC virransyöttö 
WAGO-
verkkolaitteeseen

Sovellettavien määräysten 
mukaisesti (liitin mitoitettu 
enintään 4 mm²:ä varten)

Sovellettavien määräysten 
mukaisesti

 Lanka- tai säikeellinen johdin sallitaan

 WAGO-verkkolaitteen sisäinen suojaus: sulake
2,5 A/250 V

24 V DC virransyöttö 
CPU-moduuliin

Sovellettavien määräysten 
mukaisesti

– Lanka- tai säikeellinen johdin sallitaan

USB-kaapeli – 5 m
Kaupallinen USB 2.0 -kaapeli, type-A–type-B-liitin (mukana 
intelligent Tablet Controller -sarjassa)

HUOMAUTUS

Jos sisäinen paristo korvataan väärällä tyypillä,
seurauksena on räjähdysvaara.

Vaihda paristo kohdan "13. Datan varmistuspariston
vaihtaminen" sivulla 25 ohjeiden mukaan.
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