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1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet
Målpublikum
Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

▪ Installeringshåndbok:
▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (følger med settet)

▪ Referanseguide for montører:
▪ Forberedelser før installering, referansedata osv.

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan være tilgjengelig på
det regionale Daikin-webområdet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.

Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det

lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

2 Generelle sikkerhetshensyn
Les disse sikkerhetstiltakene nøye før du installerer utstyr til
luftkondisjoneringsanlegget, og pass på at det installeres på riktig
måte.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til
materiell skade eller personskade. Avhengig av omstendighetene
kan skadene være alvorlige.

Når installasjonen er fullført, kontrollerer du at strømforsyningen og
Controller-modulene fungerer som de skal under oppstart.

Betydningen av advarsler og symboler
Sikkerhetsmeldingene er ment å tilkalle din oppmerksomhet.
Betydningen til hver sikkerhetsmelding er beskrevet nedenfor:

ADVARSEL
Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig
personskade.

FORSIKTIG
Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat
personskade.

FARE
Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig
personskade.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.

INFORMASJON
Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.

2.1 Generelt
Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER på hvordan du monterer
eller betjener enheten.

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


3 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører

Installeringshåndbok

3
DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P414342-1D – 2020.12

ADVARSEL
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk bare
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

ADVARSEL
Sørg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

FORSIKTIG
Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,…) når du monterer, vedlikeholder eller utfører
service på systemet.

ADVARSEL
Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

2.2 Installasjonssted
Utstyret må IKKE installeres på steder der det kan forekomme
eksplosjoner.

2.3 Elektrisk
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
▪ Slå AV all strømtilførsel før tilkobling av elektriske

ledninger eller berøring av elektriske deler.

▪ Koble fra strømtilførselen i minst 10  minutter og mål
spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for
kondensatorer eller elektriske komponenter før du
utfører service. Spenningen MÅ være lavere enn
50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter. Du
ser hvor kontaktene er plassert på koblingsskjemaet.

▪ Du må IKKE berøre elektriske komponenter med våte
hender.

▪ Du må IKKE forlate anlegget uten tilsyn når
servicedekselet er fjernet.

ADVARSEL
Det skal installeres en hovedbryter eller annen
frakoblingsanordning i det faste ledningsopplegget med en
berøringsavstand på alle poler som gir full frakobling ved
overspenning kategori III.

ADVARSEL
▪ Bruk KUN kobberledninger.

▪ Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

▪ Alle lokale ledningsopplegg må utføres i samsvar med
koblingsskjemaet som følger produktet.

▪ Sørg for å installere jordingsledninger. Anlegget må
IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller
telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre
elektrisk støt.

▪ Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles
med annet utstyr.

▪ Sørg for å montere nødvendige sikringer eller
kretsbrytere.

▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjør
det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

ADVARSEL
▪ Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at

hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

▪ Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter
opp enheten.

3 Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis det integrerte batteriet
blir erstattet med feil type.

Bytt ut batteriet i henhold til instruksjonene under Bytte
reservebatteriet.

ADVARSEL
Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter
MÅ installeres av autorisert elektriker, og Måfå være i
samsvar med gjeldende lovgivning.

ADVARSEL
▪ IKKE slå på strømforsyningen før alle

ledningsforbindelser er fullført. Hvis dette ikke gjøres
kan det føre til elektrisk støt.

▪ Når ledningsopplegget er fullført skal du dobbeltsjekke
at alle ledninger er koblet korrekt før du slår på
strømforsyningen.

▪ Alle lokalt kjøpte deler, materialer og elektriske opplegg
MÅ være i samsvar med gjeldende lovgivning.

FORSIKTIG
Strømtilførselen kan KUN garanteres når lysdioden
"DC OK" på WAGO PSU-en og lysdiodene "CPU ALIVE"
på både CPU-modulen og I/O-modulen blinker.

Se etter feil på tilkoblingen hvis én eller flere av lysdiodene
over IKKE lyser.

4 Om esken

4.1 Innhold i settet
Gå gjennom listen nedenfor og kontroller at alle deler og alt tilbehør
for intelligent Tablet Controller følger med i settet. Hvis det mangler
eller er defekte deler, kontakter du forhandleren der du kjøpte dette
produktet.
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a CPU-modul (1×)
b I/O-modul (1×)
c WAGO strømforsyningsenhet (1×)
d USB-kabel, 0,5 m (1×)
e Installasjonshåndbok (1×)

4.2 Tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig:

Utstyr Type Materialnummer/
produktnummer

Daikin-levert ruter ASUS dual‑band LTE
Wi-Fi-modemruter

4G‑AC68U /
90IG03R1‑BM200

Daikin-levert skjerm Avalue datamaskin
med
flerberøringspanel

CCD‑10W01 /
CCD‑10W01‑7V39C‑
1R

Daikin-levert nettbrett ASUS ZenPad 8.0 Z380M /
Z380M‑6A028A

Du finner mer informasjon om dette tilleggsutstyret under "5.4 Andre
komponenter i løsningen intelligent Tablet Controller" [4 4].

5 Systemoversikt

5.1 Om Daikin-løsningen intelligent
Tablet Controller

Med Daikins løsning intelligent Tablet Controller kan sluttbrukere
kontrollere og styre en rekke forskjellig Daikin HVAC-utstyr via en
app på nettbrettet eller via nettleseren.

Løsningen intelligent Tablet Controller fås i disse 2
funksjonsmodusene (dvs. driftsmoduser):

▪ Frittstående modus: En lokal funksjonsmodus der du kan styre
de lokale omgivelsene fra hvor som helst innenfor lokalnettet.
Dette gjøres via appen for intelligent Tablet Controller på et
Daikin-levert nettbrett.

▪ Skytilkoblet modus: En skybasert funksjonsmodus der du kan
styre flere omgivelser fra hvor som helst i verden. Dette gjøres via
et nettleserprogram ved å åpne Daikin Cloud Service på: http://
cloud.daikineurope.com. Merk at du også kan få tilgang til Daikin
Cloud Service fra en nettleser som kjører på et Daikin-levert
nettbrett. I skybasert funksjonsmodus er lokal styring fremdeles
mulig via appen for intelligent Tablet Controller, men da med
begrenset funksjonalitet.

5.2 Settet for intelligent Tablet
Controller

Du har mottatt Daikin-settet for intelligent Tablet Controller slik at du
kan konfigurere løsningen intelligent Tablet Controller i dine
omgivelser. Settet inneholder en sentralstyreenhet, og kobler Daikin-
støttet utstyr til et lokalt Ethernet-nettverk og til Daikin Cloud Service.

Du kan se et vanlig oppsett av settet for intelligent Tablet Controller
under "10.5  Skjematisk oppsett for intelligent Tablet
Controller"  [4  11]. Før du installerer modulene i settet for intelligent
Tablet Controller, skal du lage en effektiv arbeidsplan med
utgangspunkt i dette skjematiske oppsettet og basert på de faktiske
omgivelsene hvor settet skal installeres.

5.3 Kompatibelt utstyr (fra Daikin)
Løsningen intelligent Tablet Controller kan kobles til visse Daikin-
anlegg med kommunikasjonsgrensesnittet DIII‑NET. På nettstedet
nedenfor finner du en oppdatert liste over utstyr som kan styres ved
hjelp av intelligent Tablet Controller: http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.

INFORMASJON
Tilkobling av utstyr som bruker andre
kommunikasjonsgrensesnitt vil kanskje bli støttet i senere
oppgraderinger.

MERKNAD
Produktet intelligent Tablet Controller kan ikke brukes
sammen med andre sentraliserte kontrollenheter, som
intelligent Touch Manager (iTM).

Det finnes også en rekke kontakter på I/O-modulen for tilkobling av
digitale innganger. Den digitale inngangen på den første kontakten
er direktekoblet som inngang for tvangsstyrt stopp. De andre digitale
inngangene kan konfigureres enkeltvis som inngang med normalt
åpen eller normalt stengt kontakt, eller som pulsinngang.

MERKNAD
Når inngangen for tvangsstyrt stopp er stengt, sendes det
et stoppsignal til alle tilkoblede enheter. Dette gir ingen
garanti for at alle enhetene er effektivt stanset og forblir
stanset i den tiden som inngangen for tvangsstyrt stopp er
aktiv.

5.4 Andre komponenter i løsningen
intelligent Tablet Controller

Følgende tilleggsutstyr fås som en del av løsningen intelligent Tablet
Controller. Krav til utstyret avhenger av omgivelsene og type behov.
Kontakt forhandleren for mer informasjon.

5.4.1 Daikin-levert ruter (ASUS 4GAC68U)
Det kan brukes en valgfri, Daikin-levert ruter til å opprette et WiFi-
kompatibelt LAN. Det kan være nødvendig hvis modulene til
intelligent Tablet Controller ikke kan kobles til lokalt LAN, eller hvis
lokalt LAN ikke har WiFi-tilgang for det Daikin-leverte nettbrettet.

I tillegg har ruteren mobile 4G-egenskaper og kan brukes til å koble
til Daikin Cloud Service hvis Internett-tilkobling ikke er mulig via
lokalt LAN. Merk at for en mobil Internett-tilkobling kreves det et
SIM-kort, og dette leveres ikke med ruteren.

5.4.2 Daikin-levert nettbrett (ASUS ZenPad 8.0
Z380M)

Hvis du velger modusen for lokal funksjon, må du bruke et Daikin-
levert nettbrett til å kjøre appen for intelligent Tablet Controller.

http://cloud.daikineurope.com
http://cloud.daikineurope.com
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Appen for intelligent Tablet Controller kan installeres fra Google
Play.

6 Forberedelse

6.1 Før installering
Gjør følgende forberedelser før du begynner å installere intelligent
Tablet Controller:

▪ Kontroller at settet for intelligent Tablet Controller leveres med alt
tilbehøret, som beskrevet under "4.1 Innhold i settet" [4 3].

▪ Kontroller at du har alt nødvendig utstyr til å installere modulene i
settet for intelligent Tablet Controller, som beskrevet under
"6.2 Nødvendig utstyr" [4 5].

▪ Kontroller at det finnes et egnet sted for å installere modulene til
intelligent Tablet Controller, som beskrevet under "6.3  Fastsette
installeringssted" [4 5].

▪ Gjør deg kjent med hvor kontaktene og bryterne befinner seg på
modulene til intelligent Tablet Controller, som beskrevet under
"6.4 Om plasseringen av kontakter og brytere" [4 5].

6.2 Nødvendig utstyr
Bruk utstyret nedenfor når du skal installere modulene i settet for
intelligent Tablet Controller:

▪ En flatbladet skrutrekker

▪ En stjerneskrutrekker

▪ Tilstrekkelig med elektriske ledninger og egnet koblingsverktøy.
Du finner mer informasjon om hvilke ledninger du skal bruke
under "7.2.1 Krav til ledningsopplegg" [4 7].

6.3 Fastsette installeringssted
Pass på at du installerer komponentene i intelligent Tablet Controller
på et sted som oppfyller kravene som er beskrevet i avsnittene
under.

6.3.1 Om installeringssted og
monteringsretning

Pass på at installeringsstedet er i tråd med kravene nedenfor:

▪ Plassering: Innendørs i et strømskap.

▪ Strømskapet:

▪ Må kunne låses eller være konstruert slik at det bare kan åpnes
med spesialverktøy. Nøkkelen eller verktøyet skal bare være
tilgjengelig for servicepersonell.

▪ Må være installert på et sted uten tilgang for folk flest.

▪ Må samsvare med gjeldende lovgivning.

▪ Må ha inntrengingsbeskyttelse klasse IP4X eller høyere (men
kontroller at det er nok ventilasjon slik at utstyret ikke blir
overopphetet).

▪ Må ha støtbeskyttelse klasse IK07 eller høyere (se internasjonal
standard IEC 62262‑2002).

▪ Må ha en minimumshøyde på 290 mm og minimumsbredde på
410  mm for å tillate klaringen som er angitt under "6.3.2  Om
påkrevd plass" [4 5].

▪ Monteringsretning: kun vertikalt

▪ Pass på at installeringsstedet samsvarer med miljøforholdene,
som er angitt under "10.1 Miljøforhold" [4 10].

6.3.2 Om påkrevd plass
Figuren nedenfor viser minimumsplassen som kreves for
installeringen.

▪ Pass på at det er en minimumsavstand på 60 mm mellom både
CPU-modulen, I/O-modulen og ledningskanalene, og en
minimumsavstand på 80 mm mellom modulene og strømskapet i
vertikal retning.

▪ Pass på at det er en vertikal minimumsavstand på 70 mm mellom
WAGO PSU-en og ledningskanalene.

▪ CPU-modulen og I/O-modulen kan installeres uten klaring i
horisontal retning, men det må være en minimumsavstand på
20 mm mellom modulene og strømskapet.

▪ WAGO PSU-en krever en minimumsavstand på 15 mm på begge
sider i horisontal retning.
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a Ledningskanal
b Strømskap

Legg merke til dybden på disse modulene, og pass på at du sørger
for at strømskapet er dypt nok.

Modul Dybde
CPU-modul 45 mm
I/O-modul 39 mm
WAGO PSU 92 mm

6.4 Om plasseringen av kontakter og
brytere

Se på oppsettet av kontakter og plasseringen av åpningene på
modulen, og planlegg hvordan du skal føre inn kabelen og i hvilken
rekkefølge ledningene skal tilkobles slik at installeringen blir enklere.

Du finner mer informasjon om tilkoblingen under "7.2 Om elektriske
ledninger" [4 7].
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6.4.1 CPU-modul

a

b

c

d

e

f

g

A

B

kjihA

B l m n o p

q

Koblingsstykker og kontakter
h [LAN] RJ‑45-kontakt for å koble intelligent Tablet Controller

til et Ethernet-nettverk.
i [RS‑485] Reservert for fremtidig bruk.
j [RS‑232] Reservert for fremtidig bruk.
l [Power] Strømkontakt. Strømforsyning med en spenning på

24 V DC er påkrevd og vil bli levert når enheten er koblet til
WAGO PSU-en.

m [SD CARD] Reservert for service.
o [USB] USB 2.0 type A-kontakt, reservert for service. Denne

kontakten KAN IKKE brukes ved tilkobling av CPU-modulen
og I/O-modulen.

p [I/O IF] USB 2.0 type A-kontakt. Bruk kun denne USB-
kontakten ved tilkobling av CPU-modulen med I/O-modulen.

Kontroller og brytere
a [RESET] Knapp for omstart av CPU-modulen og I/O-

modulen.
k [DIP SW] Reservert for service. Fabrikkinnstilling: alle brytere

er satt til "AV (OFF (OFF))".
n [BACKUP] Bryter som slår på/av ekstra strømforsyning for å

opprettholde gjeldende innstillinger (forsynes av integrert
batteri). Fabrikkinnstilling: "AV (OFF (OFF))". Denne vil være
satt til "PÅ (ON (ON))" under idriftsetting.

q [Spak] Til montering/demontering av modulen på/av en DIN-
skinne.

Lysdioder
b [CPU ALIVE] (Grønn) Denne lysdioden blinker når CPU-en

fungerer som normalt. Du finner mer informasjon om hvordan
lysdioder fungerer i tabellen nedenfor.

c [ALARM] (Rød) Denne lysdioden lyser hvis det blir registrert
en feil. Du finner mer informasjon om hvordan lysdioder
fungerer i tabellen nedenfor.

d [RS‑232 Tx] (Grønn) Denne lysdioden blinker når data
sendes fra den serielle porten.

e [RS‑232 Rx] (Oransje) Denne lysdioden blinker når data
mottas av den serielle porten.

f [RS‑485] (Oransje) Denne lysdioden blinker når data sendes
eller mottas via RS‑485-porten.

g [LAN] (Grønn) Denne lysdioden lyser når den er riktig
tilkoblet. Lysdioden blinker når data sendes/mottas.

Tabell over lysdiodenes status og funksjon (CPU-modul)
Driftsforhold CPU ALIVE ALARM
Normal Blinker Av
Strømbrudd/maskinvarefeil Av Av
Programvare er ikke installert Blinker På

6.4.2 I/O-modul
A

B

a

b

c

d

e

f

jihgA

B k l

m
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Koblingsstykker
h [DIII (F1/F2) og P1P2 (P1/P2)] 2×2 kommunikasjonslinjer

som kobler intelligent Tablet Controller til henholdsvis DIII-
kompatible enheter og P1P2-kompatible enheter. P1P2-
tilkoblingen er reservert for fremtidig bruk.

i [RS‑485] Reservert for fremtidig bruk.
k [CPU IF] USB 2.0 type-B kontakt. For tilkobling med CPU-

modulen. Fungerer som strømforsyning og
kommunikasjonskanal for I/O-modulen.

l [Di1‑4 og Do] Kontakter for tilkobling av digitale innganger
(Di) og digitale utganger (Do). Do-tilkoblingen er reservert for
fremtidig bruk.

Kontroller og brytere
a [RESET] Reservert for fremtidig bruk.
g [DIII MASTER] Bryter for å stille intelligent Tablet Controller

til "MASTER" eller "SLAVE" i en DIII-NET-konfigurasjon.
Fabrikkinnstilling: venstre posisjon (MASTER).

j [DIP SW] Modusvelger. Fabrikkinnstilling: bit 1 er satt til: "PÅ
(ON (ON))"; biter 2–4 er satt til: "AV (OFF (OFF))".

m [Spak] Til montering/demontering av modulen på/av en DIN-
skinne.

Lysdioder
b [CPU ALIVE] (Grønn) Denne lysdioden blinker når I/O-

modulen fungerer som normalt. Du finner mer informasjon
om hvordan lysdioder fungerer i tabellen nedenfor.

c [ALARM] (Rød) Denne lysdioden lyser eller blinker hvis det
blir registrert en feil. Du finner mer informasjon om hvordan
lysdioder fungerer i tabellen nedenfor.

d [RS‑485] (Oransje) Denne lysdioden blinker når data sendes
eller mottas via RS‑485-porten.

e [P1P2 MONITOR] (Oransje) Denne lysdioden blinker når
data sendes eller mottas via P1P2-linjen.

f [DIII MONITOR] (Oransje) Denne lysdioden blinker når DIII-
NET-kommunikasjon utføres.

Tabell over lysdiodenes status og funksjon (I/O-modul)
Driftsforhold CPU ALIVE ALARM
Normal Blinker Av
Maskinvarefeil Av På
Strømbrudd Av Av
Kommunikasjonsfeil mellom CPU-
modulen og I/O-modulen (i 10 sekunder
eller mer)

På Blinker

7 Installering

7.1 Installering av maskinvaren til
intelligent Tablet Controller

Komponentene i intelligent Tablet Controller skal monteres på en
35  mm DIN-skinne inne i et strømskap. Du finner mer informasjon
under "6.3.1 Om installeringssted og monteringsretning" [4 5].

7.1.1 Installere de 3 maskinvarekomponentene i
intelligent Tablet Controller

1 Plasser modulen over toppen på DIN-35-skinnen slik at det
øverste hektet på baksiden festes.

2 Skyv modulen i retning 'a' helt til det nederste hektet smekkes
fast til skinnen.

3 Trekk om nødvendig i spaken for de nederste delene på
modulen i retning 'b' for å klikke modulen fast til skinnen. Bruk
en flatbladet skrutrekker hvis det trengs.

4 Gjenta disse trinnene for alle andre moduler.

b a

7.2 Om elektriske ledninger
I dette kapitlet beskrives fremgangsmåten når du skal koble
komponentene i settet for intelligent Tablet Controller med Daikin-
enheter og annet utstyr.

ADVARSEL
▪ IKKE slå på strømforsyningen før alle

ledningsforbindelser er fullført. Hvis dette ikke gjøres
kan det føre til elektrisk støt.

▪ Når ledningsopplegget er fullført skal du dobbeltsjekke
at alle ledninger er koblet korrekt før du slår på
strømforsyningen.

▪ Alle lokalt kjøpte deler, materialer og elektriske opplegg
MÅ være i samsvar med gjeldende lovgivning.

INFORMASJON
Når denne håndboken skrives er det noen av
koblingsstykkene som IKKE er aktive, men som er der for
fremtidig bruk.

7.2.1 Krav til ledningsopplegg

ADVARSEL
Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter
MÅ installeres av autorisert elektriker, og Måfå være i
samsvar med gjeldende lovgivning.

Alt ledningsopplegg må samsvare med følgende krav:

Tilkobling Tverrsnitt Maks. lengde Merknader
LAN-kabel — 100 m ▪ UTP CAT 5e eller høyere

▪ RJ45-kontakt
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Tilkobling Tverrsnitt Maks. lengde Merknader
DIII-NET (F1/F2) Ø0,75~1,25 mm²

(kontakt dimensjonert for
maks. 1,5 mm²)

Total lengde(a): 2000 m
(<1500 m ved bruk av

skjermet ledning)

Maks. lengde(b): 1000 m

▪ Kabeltype: 2-kjernet, vinylisolert, mantlet kabel / vinyl
gummikabel eller 2-kjernet, skjermet kabel

▪ Du må IKKE bruke flerkjernede kabler med 3 eller flere
kjerner

▪ Du må IKKE bruke blandede kabeltyper

▪ Du må ALDRI bunte sammen kablene

▪ Ved bruk av skjermet kabel skal kun den ene enden av
hver skjermet ledning kobles til jord

▪ Pass på at ledningene er riktig lagt opp og festet slik at du
IKKE kan berøre ledende deler som ikke er jordet

▪ Sørg for strekkavlastning for hver enkelt ledning som går
inn i strømskapet

▪ Du finner mer informasjon om DIII‑NET i DBACS-
håndboken (ED72721)

Digitale innganger
(Di1~Di4, Do)

200 m ▪ Den spenningsfrie kontakten som er koblet til
inngangskontakten MÅ kunne registreres med 10 mA ved
16 V DC

▪ For pulssignaler: pulsbredde 20~400  ms, pulsintervall:
100 ms eller mer

230 V AC
strømtilførsel til
WAGO PSU-en

I henhold til gjeldende
lovgivning (kontakt

dimensjonert for maks.
4 mm²)

I henhold til gjeldende
lovgivning

▪ Hel eller tvunnet kabel er tillatt

▪ Det interne vernet til WAGO PSU-en har sikring for 2,5 A /
250 V

24 V DC strømtilførsel
til CPU-modulen

I henhold til gjeldende
lovgivning

— Hel eller tvunnet kabel er tillatt

USB-kabel — 5 m Vanlig USB 2.0-kabel, type-A- til type-B-koblingsstykke
(følger med i settet for intelligent Tablet Controller)

(a) Total lengde er summen av alt ledningsopplegget i DIII-NET-nettverket.
(b) Maks. lengde er maksimal avstand mellom 2 tilkoblingspunkter i DIII-NET-nettverket.

7.2.2 Koble til annet utstyr
Du finner informasjon om krav til ledningsopplegg under "7.2.1 Krav
til ledningsopplegg" [4 7].

Tilkoble DIII-NET-kompatibelt utstyr
DIII‑NET er en unik kommunikasjonsfunksjon for
luftkondisjoneringsanlegg som er utviklet av Daikin. Med DIII‑NET
kan du styre flere DIII‑NET‑kompatible luftkondisjoneringsanlegg
sentralt ved å koble dem til intelligent Tablet Controller.

1 Bruk F1- og F2-kontaktene øverst på I/O-modulen når du
tilkobler DIII‑NET-kommunikasjonslinjen. Disse 2 kontaktene
har ingen polaritet.

Et eksempel på hvordan du kan koble til flere enn 2
luftkondisjoneringsanlegg vises på figuren nedenfor.

Skjematisk koblingsskjema med DIII-kontakter

a
b c d

e

f

d d d d

d d d d d
a

b c

DIII
F2 F1

a Utendørsanlegg
b OUT – OUT
c IN – OUT
d Innendørsanlegg
e Maksimalt 7 utendørsanlegg kan tilkobles.
f Maksimalt 32 innendørsanlegg kan tilkobles (det kreves

en unik DIII-adresse for hvert anlegg).
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Tilkoble enheter med digital inngang og utgang
Løsningen intelligent Tablet Controller kan tilkobles med en
innmatingsenhet for eksternt signal for å stanse
luftkondisjoneringsanlegg, med elektriske energimålere for å
beregne strømforbruket til enkeltstående luftkondisjoneringsanlegg
eller med andre enheter.

1 Koble kontaktinngangene eller pulsinngangene til kontaktene
Di1, Di2, Di3, Di4 og COM på koblingsstykket nederst på I/O-
modulen. Funksjonen til hver kontakt vises på figuren nedenfor.

Skjematisk koblingsskjema med Di- og Do-kontakter

Di1 Di2 COM Di3 Di4 COM COMDo

a b c

a [Di1] Inngang for tvangsstyrt stopp (normalt åpen).
b [Di2] [Di3] [Di4] Digitale innganger. Kan konfigureres

som normalt åpne (A-type) eller normalt stengte (B-type)
kontaktinnganger, eller som pulsinnganger.

c [Do] Til fremtidig bruk.

Du kan endre funksjonstildelingen senere.

Du finner mer informasjon om påkrevd pulsbredde og intervall under
"7.2.1 Krav til ledningsopplegg" [4 7].

INFORMASJON
Når denne håndboken skrives er IKKE Do-tilkoblingen for
digitale utganger aktiv, men den er der for fremtidig bruk.

MERKNAD
▪ Når inngangen for tvangsstyrt stopp er stengt, sendes

det et stoppsignal til alle tilkoblede enheter. Dette gir
ingen garanti for at alle enhetene er effektivt stanset og
forblir stanset i den tiden som inngangen for tvangsstyrt
stopp er aktiv.

▪ Når inngangen for tvangsstyrt stopp er stengt, kan ikke
de tilkoblede enhetene startes på nytt før
kontaktinngangen åpnes igjen.

MERKNAD
▪ Alle COM-kontaktene er tilkoblet internt. Du kan altså

bruke alle sammen. Men du kan bare koble inntil 2
ledninger samtidig til hver COM-kontakt.

▪ Du kan eventuelt koble I/O-modulens COM-kontakt til
den negative siden på enhetens kontakter.

7.2.3 Koble strømtilførselen til alle moduler
Du finner informasjon om krav til ledningsopplegg under "7.2.1 Krav
til ledningsopplegg" [4 7].

Koble strømtilførselen til alle moduler
1 Koble strømtilførselen til de 3 kontaktene L  (strømførende),

N  (nøytral) og jord i inngangsdelen på WAGO
strømforsyningsenheten (PSU).

INFORMASJON
Bruk en flatbladet skrutrekker til å styre WAGO PSU-ens
hylseklemme som beskrevet nedenfor, slik at ledningene
festes til strømtilførselen.

a

b

c

a Før skrutrekkeren inn den øverste klemmeåpningen, og
plasser den over klemmen.

b Skyv klemmen nedover ved å rotere skrutrekkeren i
retning 'b' slik at den nederste klemmeåpningen åpnes.

c Plasser ledningen i tilhørende nedre klemmeåpning.

2 Koble DC-utgangen på WAGO PSU-en til DC-inngangen på
CPU-modulen. Ta hensyn til ledningenes polaritet.

3 Sett A-type-pluggen på USB-kabelen i USB-kontakten lengst til
høyre på CPU-modulen. Denne kontakten er merket "I/O IF".

4 Sett B-type-pluggen på USB-kabelen i B-type-USB-kontakten
på I/O-modulen.

5 Lag jording til -kontakten på CPU-modulen med ett av disse 2
alternativene:

▪ Koble kontakten til jordingsskinnen i strømskapet (hvis den
finnes), eller

▪ Koble kontakten til M3-jordingsskruen på undersiden av
WAGO PSU-en.

USB

230 V AC

POWER I/O IF CPU IF

24 V DC

+ + - -

L N

CPU I/O

MERKNAD
Hvis du vil koble jordledningen til WAGO PSU-en, kan du
kun bruke en flertrådet leder med kabelsko på tuppen av
ledningen.

Plasser den runde kabelskoen på ledningen opp til den
isolerte delen, og fest kabelskoen med en
stjerneskrutrekker.

b a

a Flertrådet leder

b Rund kabelsko
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6 Når all kablingen er utført og dobbelsjekket, kan du slå på
strømtilførselen.

FORSIKTIG
Strømtilførselen kan KUN garanteres når lysdioden
"DC OK" på WAGO PSU-en og lysdiodene "CPU ALIVE"
på både CPU-modulen og I/O-modulen blinker.

Se etter feil på tilkoblingen hvis én eller flere av lysdiodene
over IKKE lyser.

INFORMASJON
En ny CPU-modul blir IKKE levert med installert
programvare. Derfor vil lysdioden "ALARM" lyse rødt. Dette
er som forventet, som vist i tabellen under "6.4.1  CPU-
modul"  [4  6]. Programvaren vil bli installert i
idriftsettingsfasen. Du finner mer informasjon om
idriftsetting i referanseguiden for montører.

7.2.4 Tilkoble LAN-kabelen
Du finner informasjon om krav til ledningsopplegg under "7.2.1 Krav
til ledningsopplegg" [4 7].

Du må IKKE tilkoble LAN-kabelen før du starter idriftsettingen av
intelligent Tablet Controller. Ellers kan det oppstå en konflikt med
nettverksadressen. Du finner mer informasjon om idriftsetting av
oppsettet for intelligent Tablet Controller i referanseguiden for
montører.

7.3 Om installeringen av den Daikin-
leverte ruteren

Du finner informasjon om installeringen i håndboken som følger med
den Daikin-leverte ruteren. Du finner informasjon om når du skal
bruke den Daikin-leverte ruteren under "5.4  Andre komponenter i
løsningen intelligent Tablet Controller" [4 4].

Tabellen under gir deg en oversikt over den mest relevante
informasjonen.

Krav Informasjon
Navn på standard WiFi (SSID) ASUS
Passord til standard WiFi
(tilgangsnøkkel)

Står oppført på klistremerket bak
på ruteren.

URL-adresse til
ruterkonfigurasjon

Bruk én av disse:

▪ http://192.168.1.1

▪ http://router.asus.com
Passord til ruterkonfigurasjon Ikke angitt. Du angir denne når

du starter ruterens funksjon Rask
Internett-konfigurasjon (Rask
Internett-konfigurasjon (Quick
internet setup)).

8 Kassering
FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis det integrerte batteriet
blir erstattet med feil type.

Bytt ut batteriet i henhold til instruksjonene under Bytte
reservebatteriet.

▪ Begge modulene til intelligent Tablet Controller er merket med
dette symbolet:

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes
med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere
systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av
kjølemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler må tas hånd om
av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet
avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle
negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt
montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

▪ CPU-modulen inneholder et utbyttbart batteri som er merket med
dette symbolet:

Det betyr at batteriet ikke skal blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Avfallsbatterier må behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Når du sørger for at avfallsbatterier blir behandlet på riktig måte,
bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø
og menneskelig helse.

9 Opphavsrett og varemerker
SDHC Logo er et varemerke for SD-3DC, LLC.

10 Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det

lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

10.1 Miljøforhold
Element Spesifikasjon
Lufttemperatur ved drift –10~+50°C
Lagringstemperatur –20~+60°C
Relativ fuktighet 10~85% RH (uten kondens)

10.2 Strømskap
Du finner spesifikasjoner om strømskapet under "6.3.1  Om
installeringssted og monteringsretning" [4 5].
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10.3 Spesifikasjoner for strømforbruk
Element Spesifikasjon
Relatert nettspenning 110~220 V AC
Frekvens på inngangseffekt 50~60 Hz
Strømforbruk for CPU-modul + I/
O-modul

▪ Maks.: 13 W (11 W+2 W)

▪ Vanlig: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Du finner mer detaljerte spesifikasjoner for WAGO
strømforsyningsenheten i håndboken som følger med WAGO PSU-
en.

10.4 Andre spesifikasjoner for
intelligent Tablet Controller

Element Spesifikasjon
Type integrert batteri BR2032 (3 V)
Integrert batteri, beregnet tid
(vanlig) som data forblir lagret
når kontrollenheten er slått AV

6,5 år

Sikring for CPU-modul og I/O-
modul

Loddet fast, 250 V AC, F2,5AL

Maks. avvik for sanntidsklokke
(RTC)

30 sekunder per måned

Maks. antall enheter som styres
av intelligent Tablet Controller

▪ 7 utendørsanlegg

▪ 32 innendørsanlegg

10.5 Skjematisk oppsett for intelligent Tablet Controller

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

+ + - -

L N

a WAGO strømforsyningsenhet
b CPU-modul
c I/O-modul
d Valgfritt Daikin-levert nettbrett
e Daikin Cloud Service
f Daikin Cloud Service
g LAN-gateway (valgfri Daikin-levert ruter)
h Utendørsanlegg som er tilkoblet DIII-NET
i Innendørsanlegg som er tilkoblet DIII-NET
j Inngang for tvangsstyrt stopp

k Digitale innganger (kan konfigureres som kontaktinnganger eller pulsinnganger)
l Ledningstilkoblet fjernkontroll
* Dette er et begrepsmessig koblingsskjema. Du finner riktig tilkobling for kontaktene Di1~Di4 under "Tilkoble enheter med digital inngang og

utgang" [4 9].



4P414342-1D 2020.12

C
op

yr
ig

ht
 2

01
5 

D
ai

ki
n

4P414342-1 D   0000000Y

Verantwortung für Energie und Umwelt


	Installeringshåndbok
	Innholdsfortegnelse
	1 Om dokumentasjonen
	1.1 Om dette dokumentet

	2 Generelle sikkerhetshensyn
	2.1 Generelt
	2.2 Installasjonssted
	2.3 Elektrisk

	3 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører
	4 Om esken
	4.1 Innhold i settet
	4.2 Tilleggsutstyr

	5 Systemoversikt
	5.1 Om Daikin-løsningen intelligent Tablet Controller
	5.2 Settet for intelligent Tablet Controller
	5.3 Kompatibelt utstyr (fra Daikin)
	5.4 Andre komponenter i løsningen intelligent Tablet Controller
	5.4.1 Daikin-levert ruter (ASUS 4GAC68U)
	5.4.2 Daikin-levert nettbrett (ASUS ZenPad 8.0 Z380M)


	6 Forberedelse
	6.1 Før installering
	6.2 Nødvendig utstyr
	6.3 Fastsette installeringssted
	6.3.1 Om installeringssted og monteringsretning
	6.3.2 Om påkrevd plass

	6.4 Om plasseringen av kontakter og brytere
	6.4.1 CPU-modul
	6.4.2 I/O-modul


	7 Installering
	7.1 Installering av maskinvaren til intelligent Tablet Controller
	7.1.1 Installere de 3 maskinvarekomponentene i intelligent Tablet Controller

	7.2 Om elektriske ledninger
	7.2.1 Krav til ledningsopplegg
	7.2.2 Koble til annet utstyr
	Tilkoble DIII-NET-kompatibelt utstyr
	Tilkoble enheter med digital inngang og utgang

	7.2.3 Koble strømtilførselen til alle moduler
	Koble strømtilførselen til alle moduler

	7.2.4 Tilkoble LAN-kabelen

	7.3 Om installeringen av den Daikin-leverte ruteren

	8 Kassering
	9 Opphavsrett og varemerker
	10 Tekniske data
	10.1 Miljøforhold
	10.2 Strømskap
	10.3 Spesifikasjoner for strømforbruk
	10.4 Andre spesifikasjoner for intelligent Tablet Controller
	10.5 Skjematisk oppsett for intelligent Tablet Controller



