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Veiligheidsmaatregelen
Zie tevens de installatiehandleiding die bij de door u aan te sluiten apparatuur wordt geleverd.

Lees deze “VEILIGHEIDSMAATREGELEN” zorgvuldig door voordat u de aircondi-
tioner installeert en zorg ervoor dat u het apparaat op de juiste wijze installeert.

 • Beiden bevatten belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid. Zorg dat u alle 
veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

 WAARSCHUWING Het niet correct opvolgen van deze aanwijzingen kan 
fataal of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

 VOORZORGSMAATREGELEN
Het niet correct opvolgen van deze aanwijzingen kan 
schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot 
gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naargelang de 
omstandigheden. 

 • Laat na het voltooien van de installatie het apparaat proefdraaien om op fouten te con-
troleren en geef de klant uitleg over het gebruik en onderhoud van de airconditioner aan 
de hand van de bedieningshandleiding. Vraag de cliënt de installatiehandleiding en de 
bedieningshandleiding bij elkaar te bewaren, zodat deze later opnieuw kunnen worden 
nagelezen.

 WAARSCHUWING
 • Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren.
Probeer de unit niet zelf te installeren. Fouten bij de installatie kunnen elektrische 
schokken of brand tot gevolg hebben.

 • Probeer het apparaat niet zelf te verplaatsen of opnieuw te installeren.
Fouten bij de installatie kunnen elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Neem contact op met uw plaatselijke dealer betreffende het verplaatsen en opnieuw 
installeren van de afstandsbediening.

 • Installeer de afstandsbediening overeenkomstig de aanwijzingen in deze instal-
latiehandleiding.
Fouten bij de installatie kunnen elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

 • Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en onderdelen om het 
apparaat te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens de installatie kan vallen 
van het apparaat, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

 • Monteer het apparaat aan een oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht 
van het apparaat te kunnen dragen.
Wanneer het oppervlak niet sterk genoeg is, kan de apparatuur vallen met mogelijk 
letsel tot gevolg.

 • Voer de installatie altijd uit terwijl de stroomvoorziening is uitgeschakeld.
Aanraken van elektrische onderdelen die onder stroom staan, zal resulteren in een 
elektrische schok.

 • Het apparaat niet demonteren, wijzigen of repareren.
Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.

 • Zorg ervoor dat alle bedrading stevig is vastgezet, het juiste type draad wordt 
gebruikt en dat er op de aansluitpunten of draden geen druk wordt uitgeoefend.
Verkeerd aangesloten of bevestigde draden kunnen abnormale warmteontwikkeling 
of brand veroorzaken.

 • Gebruik de juiste materialen en voer de installatie uit overeenkomstig de gel-
dende landelijke en internationale normen.

 • Voer installatiewerk uit waarbij rekening wordt gehouden met aardbevingen.
Het niet in acht nemen van deze maatregel tijdens het installatiewerk kan resulteren 
in het vallen van het apparaat en ongelukken veroorzaken.
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 WAARSCHUWING
 • Zorg ervoor dat er een afzonderlijk stroomvoorzieningscircuit aanwezig is voor 
dit apparaat en dat al het elektrische werk door gekwalificeerd personeel wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving en deze 
installatiehandleiding.
Gebruik van een stroomvoorzieningscircuit met onvoldoende capaciteit en ondeskun-
dige installatie kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

 • Positioneer, bij het bedraden van de stroomvoorziening en het aansluiten van 
de bedrading van de afstandsbediening en de transmissiebedrading, de draden 
op zodanige wijze dat het deksel van de kast met elektrische onderdelen stevig 
vast gemaakt kan worden.
Het verkeerd positioneren van het deksel van de kast met elektrische onderdelen kan 
abnormale warmteontwikkeling, elektrische schokken of brand veroorzaken.

 • Vergeet niet het apparaat te aarden.
Aard het apparaat niet met een leiding, bliksemafleider of geaarde voedingsdraad van 
een telefoon.
Fouten bij de aarden kunnen elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

 • Wijzig niet de instellingen van de beschermingsapparatuur.
Anders kan zich kortsluiting voordoen in een drukschakelaar, temperatuurschakelaar 
of andere beschermingsapparatuur, waardoor het apparaat gedwongen wordt onver-
wachts in werking te treden.
Bovendien kan het gebruik van andere onderdelen dan de onderdelen gespecificeerd 
door DAIKIN, brand tot gevolg hebben.

 • Installeer een aardlekschakelaar, zoals vereist.
Het verzuimen van installatie van de aardlekschakelaar kan elektrische schokken of 
brand tot gevolg hebben.

 • Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke bekwaamheden of gebrek 
aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen met 
betrekking tot het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoorde-
lijk is voor hun veiligheid.

 • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat er niet met het 
toestel wordt gespeeld.
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 VOORZORGSMAATREGELEN
 • Wees erg voorzichtig met het transporteren van het product.

 • Gooi de verpakkingsmaterialen op veilige wijze weg.
Verscheur alle plastic zakken en gooi ze weg, zodat kinderen er niet mee kunnen 
spelen.
Als kinderen met een plastic zak spelen die niet werd verscheurd, riskeren ze het 
gevaar op verstikking.

 • Dit apparaat is een klasse B product.

 • In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken. 
In een dergelijk geval is de gebruiker mogelijk verplicht om adequate maatregelen te 
nemen.

 • Verwijderingsvoorschriften voor het ontmantelen van de unit, behandeling van 
het koelmiddel, de olie en andere onderdelen moeten overeenkomstig de van 
toepassing zijnde lokale en nationale regelgeving worden uitgevoerd.

 • Vul de openingen waar de bedrading doorgaat met stopverf.
Het binnendringen van water of insecten kan elektrische lekkage of een defect tot 
gevolg hebben.

 • Bedien het apparaat niet met natte handen.
Dit kan een elektrische schok of een defect veroorzaken.

 • Was het apparaat niet met water af.
Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.

 • Installeer de binnen- en buitenunits, het netsnoer en de tussenliggende bedra-
ding op tenminste 1 meter afstand van televisietoestellen of radio’s.
Dit om beeldstoring en bijgeluiden te voorkomen. (Een afstand van 1 meter kan 
afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te 
elimineren.)

 • Installeer het apparaat niet in de volgende plaatsen.

1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray of stoom (zoals bijv. in 
een keuken).   
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen kunnen losraken en er kan 
waterlekkage ontstaan.

2. In de buurt van machines die elektromagnetische straling opwekken.   
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturingssysteem beïnvloeden 
en storingen in het apparaat veroorzaken.

3. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel of ontvlambare stof-
fen in de lucht hangen, of waar licht ontvlambare materialen voorkomen, zoals 
verfverdunner of benzine.   
Het gebruik van het apparaat onder dergelijke omstandigheden kan brand tot gevolg 
hebben.

4. Waar hoge temperaturen zijn of dicht in de buurt van een open vlam.   
Er kan abnormale warmteontwikkeling of brand worden veroorzaakt.

5. Op een vochtige plaats of een plaats blootgesteld aan water.   
Als er water in het apparaat terechtkomt, kan dit resulteren in een elektrische schok 
of een defect van de inwendige elektronische onderdelen.

06_NL_3P291714-1.indd   5 3/27/2012   1:53:11 PM



6 Installatiehandleiding   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

Nederlands

Inhoud

1 Voor installatie  .........................................................................................................  9

1.1 Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd  .....................................................................  9

1.2 Uitleg over de buitenmaten  ......................................................................................................  10

1.3 Uitleg over de locaties van de aansluitingen en schakelaars  ..................................................  12

1.3.1 Achterzijde  .....................................................................................................................  12

1.3.2 Voorpaneel  ....................................................................................................................  13

1.3.3 Zijkant  ............................................................................................................................  14

1.3.4 De kabels leiden  ............................................................................................................  14

1.4 De installatieplaats bepalen  .....................................................................................................  15

1.4.1 Installatieplaats en montagerichting  ..............................................................................  15

1.4.2 Omgevingsvoorwaarden  ................................................................................................  15

1.4.3 Vereiste ruimte  ...............................................................................................................  15

2 Aansluiten  ..............................................................................................................  16

2.1 Het aansluitingendeksel van de achterzijde verwijderen  .........................................................  16

2.2 DIII-NET-compatibele airconditionerapparatuur aansluiten  .....................................................  16

2.2.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram  .....................................  17

2.2.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan  ......................................................................  18

2.2.3 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van meerdere centrale regelaars  ...................  18

2.3 Een LAN-kabel aansluiten  .......................................................................................................  19

2.3.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram  .....................................  20

2.3.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan  ......................................................................  20

2.4 I/O-module aansluiten ..............................................................................................................  21

2.4.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram  .....................................  21

2.4.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan  ......................................................................  21

2.4.3 Adresinstellingen  ...........................................................................................................  22

2.5 Een noodstopinvoereenheid of elektrische energiemeters aansluiten  ....................................  22

2.5.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram  .....................................  23

2.5.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan  ......................................................................  23

2.6 iTM plus-adapters aansluiten ...................................................................................................  24

2.6.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram  .....................................  24

2.6.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan  ......................................................................  25

2.7 Stroomvoorziening aansluiten  .................................................................................................  25

2.7.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram  .....................................  25

2.7.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan  ......................................................................  26

3 Installatie  ................................................................................................................  27

3.1 Wandmontage  .........................................................................................................................  27

3.1.1 De onderdelen die moeten worden gebruikt ..................................................................  27

3.1.2 Installatieprocedure  .......................................................................................................  27

06_NL_3P291714-1.indd   6 3/27/2012   1:53:11 PM



Installatiehandleiding   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

7Nederlands

3.2 Verzonken wandmontage  ........................................................................................................  28

3.2.1 De onderdelen die moeten worden gebruikt ..................................................................  28

3.2.2 Afmetingen muuropening  ..............................................................................................  29

3.2.3 Installatieprocedure  .......................................................................................................  29

3.3 Directe montage op besturingskast  .........................................................................................  32

3.3.1 De onderdelen die moeten worden gebruikt ..................................................................  32

3.3.2 Afmetingen muuropening  ..............................................................................................  32

3.3.3 Installatieprocedure  .......................................................................................................  32

4 Basisinstellingen  ...................................................................................................  34

4.1 De batterij voor gegevensback-up inschakelen  .......................................................................  34

4.2 Intelligent Touch Manager en airconditioners inschakelen  ......................................................  34

4.3 Een taalweergave instellen  ......................................................................................................  35

4.4 Lokale instellingen  ...................................................................................................................  35

4.5 Tijdzone-instelling  ....................................................................................................................  36

4.6 Huidige tijd en zomertijd instellen  ............................................................................................  36

4.7 Automatische registratieresultaten van de airconditioner bevestigen  ......................................  37

4.8 Een DIII-NET-adres voor elke airconditioner toewijzen  ............................................................  37

4.8.1 Afstandsbedieningsknoppen en zones  ..........................................................................  37

4.8.2 Procedure voor een bedrade afstandsbediening  ...........................................................  38

4.8.3 Procedure voor een navigatieafstandsbediening  ..........................................................  40

4.8.4 Een uniek adres voor elke unit instellen (wanneer vermogensverdeling  
 is ingeschakeld)  .............................................................................................................  42

5 Adres instellen buitenunit .....................................................................................  43

5.1 Procedure  ................................................................................................................................  43

6 Snelle bedieningsgids  ...........................................................................................  44

6.1 Informatie met betrekking tot de doelzone en het managementpunt in een lijst bekijken  .......  44

6.2 Doelzones en managementpunten bekijken  ............................................................................  44

6.3 Een zone of managementpunt starten/stoppen  .......................................................................  45

06_NL_3P291714-1.indd   7 3/27/2012   1:53:11 PM



8 Installatiehandleiding   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

Nederlands

06_NL_3P291714-1.indd   8 3/27/2012   1:53:12 PM



Installatiehandleiding   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

9Nederlands

1 Voor installatie

Voordat u het installeren van de intelligent Touch Manager start, dient u eerst de volgende 
voorbereidingen te treffen.

 • Controleer als alle accessoires voor de intelligent Touch Manager zijn inbegrepen.

 • Controleer de locaties van de aansluitingen en schakelaars van de intelligent Touch 
Manager.

 • Controleer of er een geschikte ruimte beschikbaar is voor het installeren van de intelli-
gent Touch Manager.

1.1 Controleren of alle accessoires zijn meegeleverd

Controleer op basis van de volgende accessoirelijst als alle accessoires voor de intelligent 
Touch Manager zijn inbegrepen. Neem contact op met uw dealer indien er onderdelen 
ontbreken of defect zijn.

<Meegeleverde accessoires voor de intelligent Touch Manager>

A B

E

D

F

C

b-1a-1 b-2 b-3
e-2

e-1

d-1 d-2

c-4c-3

f-2

f-3

f-1

c-2c-1

A (a-1) Eenheid intelligent Touch Manager (1 stuk)

B Onderdelen wandmontage  
(b-1) Houtschroef ronde kop (φ4,1×25), 4 stuks (b-2) P-tight schroef (φ3×8), 1 stuk.  
(b-3) Metalen wandmontageplaat, 1 stuk.

C Onderdelen voor verzonken wandbevestiging  
(c-1) Schroef met platte kop (M4×40), 4 stuks (c-2) Bolkopschroef (M4×14 met bor-
gring en gewone ring), 4 stuks.  
(c-3) Framesteun, 1 stuk  (c-4) Hoeksteun, 2 stuks.

D Onderdelen besturingskast  
(d-1) Bolkopschroef (M4×40, met borgring en gewone ring), 4 stuks  
(d-2) Moer (φ4), 4 stuks.

E (e-1) Kabelbinder, 1 stuk (e-2) Kabelbinder met spreidanker, 3 stuks.

F (f-1) Installatiehandleiding (deze handleiding), 1 stuk  (f-2) cd-handleiding, 1 stuk.  
(f-3) Papiersjabloon, 2 stuks.
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1.2 Uitleg over de buitenmaten
 • Eenheid intelligent Touch Manager
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 • Framesteun
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1.3 Uitleg over de locaties van de aansluitingen en schakelaars

Begrijp de opstelling van de aansluitingen en de locaties van de openingen op het appa-
raat en plan hoe u de kabel wilt leiden en in welke volgorde u de bijbehorende draden wilt 
aansluiten om de installatieprocedure te vergemakkelijken. Raadpleeg “2. Aansluiten” 
voor meer informatie over verbindingen inclusief het kabeltype en het formaat van de 
aansluiting.

1.3.1 Achterzijde

De meeste aansluitingen bevinden zich aan de achterzijde van de intelligent Touch Mana-
ger. Om veiligheidsredenen zijn deze echter afgedekt met een aansluitingendeksel. Door 
de 2 schroeven te verwijderen die dit deksel bevestigen worden diverse soorten aanslui-
tingen zichtbaar, zoals hieronder aangeduid.

<Achterzijde van intelligent Touch Manager>

A [POWER] Verbindingsaansluitingen voor stroomsnoer. Er is een voedingsspanning 
van 100 tot 240 VAC (bij 50/60 Hz) vereist. Vlakbij dit aansluitingenblok bevindt zich 
een blauwe harskabelbevestiging, die wordt gebruikt om de stroomvoorzieningkabels 
met kabelbinders vast te maken.

B [DIII] De verbindingsaansluitingen van de communicatielijn voor “DIII-NET”, die com-
municatie met airconditioningapparatuur van DAIKIN tot stand brengt.

C [LINE, PHONE] De fittings die worden gebruikt bij het inschrijven voor de online 
bewakingservice voor airconditioningsystemen van het DAIKIN “Air Conditioning Net-
werk Service Systeem”. Om de service “Air Conditioning Netwerk Service Systeem” 
te gebruiken, moet u een afzonderlijk onderhoudscontract ondertekenen.

D [RESERVE] Niet in gebruik.

E [RS-485] De aansluitingen voor het aansluiten van seriële apparatuur.

F [plus ADP IF] De aansluitingen voor het aansluiten van één of meer iTM-plus-adap-
ters, wanneer de intelligent Touch Manager wordt gebruikt voor het besturen van 
meerdere airconditioningapparaten.

G [Di (1-4), COM] De aansluitingen voor het aansluiten van een externe signaalinvoer-
eenheid om airconditioners in een noodsituatie te stoppen of voor het aansluiten van 
elektrische meters voor het berekenen van het elektriciteitsverbruik van individuele 
airconditioners.

H [LAN] De fitting voor het aansluiten van de intelligent Touch Manager op een ethernet-
netwerk.
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1.3.2 Voorpaneel

Onder de monitorscherm op het voorpaneel bevinden zich vier led’s die de werkingssta-
tus van de intelligent Touch Manager aanduiden. Door de voorste schuifklep naar bene-
den te schuiven en vervolgens een vastgeschroefde klep te verwijderen, worden de 
aansluitingen zichtbaar die tijdens de set-up na installatie of tijdens onderhoudswerk wor-
den gebruikt.

<Voorzijde van intelligent Touch Manager>

A [SERVICE LAN] De fitting voor tijdelijke aansluiting op de voorzijde in plaats van de ach-
terzijde van de intelligent Touch Manager met een LAN tijdens installatie of onderhoud.

B [LAN SW] De schakelaar die selecteert welke Service LAN-fitting, op de voorzijde of 
achterzijde, wordt geactiveerd.  
U kunt de klep niet sluiten wanneer de schakelaar is ingesteld op “FRONT”. Selecteer 
“BACK” om de klep te sluiten.

C [BACKUP] De schakelaar voor het in-/uitschakelen van de back-up stroomvoorzie-
ning voor behoud van de huidige instellingen.

D [DIII  MASTER] De schakelaar die wordt gebruikt wanneer er twee of meer DIII-NET 
gecentraliseerde regelaars zijn om de “MASTER” of “SLAVE” regelaars te selecteren.

E [CPU ALIVE] led (Groen) De led duidt aan dat de CPU normaal werkt. De CPU werkt 
normaal wanneer deze led knippert en is defect wanneer de led aan of uit is.  
(Het duurt ongeveer 10 seconden voor de detectie van de abnormaliteit.)  
Aan: Installatiefout  
Uit: Er is een hardwarestoring opgetreden.

F [LAN LINK] led (Groen) De led duidt aan als de hardwareverbinding wel of niet nor-
maal tot stand is gebracht tussen de intelligent Touch Manager en de apparatuur 
verbonden met de LAN-poort. Het brandt groen wanneer de LAN-poort normaal ver-
bonden is.

G [DIII MONITOR] led (Geel) Deze led knippert wanneer gegevens op DIII-NET worden 
verzonden of ontvangen.

H [MONITOR] toets en led (Oranje/Groen) Telkens wanneer u op deze toets drukt, 
schakelt de monitorweergave aan/uit. Bovendien wijzigt de kleur van de led overeen-
komstig de toestand van de monitorscherm.  
Uit: De monitor is uitgeschakeld.  
Aan (Oranje): De schermweergave is uit.  
Aan (Groen): De schermweergave is aan.

I [RESET//] De schakelaar voor het herstarten van de intelligent Touch Manager.
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1.3.3 Zijkant

Aan de linkerzijde van de intelligent Touch Manager bevindt zich een USB-poortdop. U 
gebruikt deze klep tijdens set-up na installatie of tijdens onderhoud. U treft tevens een 
label aan met informatie over model, gewicht, vermogen en serienummer van de intelli-
gent Touch Manager.

<Zijkant van intelligent Touch Manager>

[  ] Door de rubberen klep omhoog te trekken wordt een USB-poort zichtbaar. Deze fit-
ting kan 90 graden omhoog worden gebracht, zodat u het USB-apparaat van voren kunt 
aansluiten wanneer er onvoldoende ruimte aan de zijkant van het apparaat beschikbaar 
is.

1.3.4 De kabels leiden

Voor verzonken wandbevestiging van de intelligent Touch Manager moet u vooraf de 
kabels door het kabelgat van de framesteun leiden.

Een voorbeeld van kabels die door de achterzijde van de intelligent Touch Manager zijn 
geleid treft u hieronder aan.

<De kabels leiden>

A

A Naar kabelgoot

Zorg ervoor dat alle bedrading is vastgezet met de meegeleverde kabelbinders.  
Maak de voedingskabels aan de blauwe harskabelbevestiging vast met witte kabelbinders 
en maak hen aan de andere bedrading vast met zwarte kabelbinders, zoals weergegeven 
in het bedradingsschema (voorbeeld).  
Om de bedrading met zwarte kabelbinders vast te zetten, moet de kop van de kabelbinder 
in de hiervoor bestemde opening worden gestoken.
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1.4 De installatieplaats bepalen

Installeer de intelligent Touch Manager op een plaats die voldoet aan de voorwaarden 
zoals hieronder beschreven in 1.4.1 tot en met 1.4.3.

1.4.1 Installatieplaats en montagerichting

Hieronder treft u de beschrijving van de installatieplaats en de montagerichting aan. Con-
troleer dit.

 • Installatieplaats: binnen, vrij van stof en waterspatten

 • Montagerichting: verticaal

1.4.2 Omgevingsvoorwaarden

Zorg ervoor dat de installatieomgeving aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • De omgevingstemperatuur moet 0 tot 40 °C zijn.

 • De luchtvochtigheid van de omgeving moet 85% RV of minder zijn (zonder condensa-
tie).

 • Er mag geen elektromagnetische storing zijn.

1.4.3 Vereiste ruimte

Voor het installeren van de intelligent Touch Manager is de volgende ruimte vereist. Zorg 
ervoor dat er een minimale ruimte van 30 mm vanaf de bovenkant, 100 mm vanaf de lin-
kerzijkant, 30 mm vanaf de rechterzijkant en 60 mm vanaf de onderkant van het apparaat 
beschikbaar is.

<Vereiste installatieruimte voor intelligent Touch Manager>

Vereiste installa-
tieruimte

MONITOR MONITOR

MONITOR MONITOR

30mm100mm

290mm

100mm

60mm

60mm

30mm

243mm

A

B

A Bovenkant

B Muur
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2 Aansluiten

Dit hoofdstuk beschrijft de procedure voor het aansluiten van de intelligent Touch Mana-
ger met DAIKIN airconditioningapparaten of andere apparatuur.

Behalve airconditioners, kan de intelligent Touch Manager een breed scala aan apparaten 
observeren en besturen. Toch verschillen de vereiste aansluitprocedures afhankelijk van 
de aan te sluiten apparatuur.

Vereiste procedu-
res

 • 2.2 DIII-NET-compatibele airconditionerapparatuur aansluiten

 • 2.7 Stroomvoorziening aansluiten

Apparaatspeci-
fieke procedures

 • 2.3 Een LAN-kabel aansluiten

 • 2.4 I/O-module aansluiten

 • 2.5 Een noodstopinvoereenheid of elektrische energiemeters aansluiten

 • 2.6 iTM plus-adapters aansluiten

WAARSCHUWING

 • Schakel de stroomvoorziening niet in voordat alle aansluitingen tot stand zijn 
gebracht. Zorg er tevens voor dat de lokale stroomonderbreker, indien beschik-
baar, uitgeschakeld is. Het niet in acht nemen van deze maatregel kan een 
elektrische schok veroorzaken.

 • Controleer, na het voltooien van de aansluitingen, opnieuw of alle draden juist 
zijn verbonden alvorens de stroomvoorziening in te schakelen.

 • Alle in het veld geleverde onderdelen en materialen en elektrische werkzaam-
heden moeten conform de plaatselijke voorschriften zijn.

 • Alle bedradingen moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

2.1 Het aansluitingendeksel van de achterzijde verwijderen
<Het aansluitingendeksel verwijderen>

Verwijder het aansluitingendeksel aan de achterzijde 
alvorens met deze aansluitprocedures wordt begon-
nen. Verwijder daarbij de twee schroeven met behulp 
van een kruiskopschroevendraaier.

2.2 DIII-NET-compatibele airconditionerapparatuur aansluiten
DIII-NET is een uniek airconditioningapparaat met communicatiemogelijkheden ontwikkeld 
door DAIKIN. Met DIII-NET kunt u meerdere DAIKIN DIII-NET-compatibele airconditioning-
apparaten centraal besturen door deze op uw intelligent Touch Manager aan te sluiten.

WAARSCHUWING

 • Zorg ervoor dat deze procedure wordt uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer is uitgescha-
keld. Het niet in acht nemen van deze maatregel kan een elektrische schok veroorzaken.

 • De maximale lengte van samengehechte bedrading van de vermogensleiding van 
voedingskabels en de zwakstroomleiding van communicatiekabels mag niet meer zijn 
dan 20 meter.
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2.2.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram

Gebruik de 2 aansluitingen F1 en F2 onder label “DIII” aan de achterzijde om de DIII-NET 
communicatielijn aan te sluiten. Deze 2 aansluitingen hebben geen polariteit. Een voor-
beeld voor het aansluiten van meer dan twee airconditioningapparaten wordt in het vol-
gende conceptuele aansluitdiagram weergegeven.

VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg ervoor dat de draden die u aansluit voor de F1- en F2-aansluitingen geen stroom-
draden zijn. Het onbedoeld aansluiten van stroomdraden op deze aansluitingen kan 
een storing van de airconditioner of intelligent Touch Manager tot gevolg hebben.

<Conceptueel aansluitdiagram met airconditioningapparatuur>

A Buitenunit

B UIT-UIT

C IN - UIT

D Binnenunit

E Er kunnen maximaal 16 binnenunits per afstandsbedieninggroep worden aangesloten.

F Er kunnen maximaal 64 afstandsbedieninggroepen (128 binnenunits) worden aangesloten.  
Als de vermogensverdeling is ingeschakeld, kunnen er maximaal 64 binnenunits worden aangesloten.
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OPMERKING

 • Wat is een afstandsbedieninggroep?
Een enkele afstandsbediening kan gelijktijdig maximaal 16 binnenunits besturen. 
Deze mogelijkheid wordt aangeduid als groepsbesturing. Een afstandsbediening-
groep is een groep binnenunits die met dezelfde afstandsbediening wordt bestuurd.
[Concepttekening van een afstandsbedieninggroep]

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

A

A Max. 16 toestellen

2.2.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan

Kabelspecificaties  • Kabeltype: 2-aderige vinylgeïsoleerde kabel met vinylmantel/flexibele vinylkabel of 
2-aderige geïsoleerde kabel

 • Kerndikte: 0,75 mm² - 1,25 mm²

 • Behandeling van aansluiting: Gebruik een ronde, krimptype aansluiting (M3,5) met iso-
lerende huls

Voorzorgsmaatre-
gelen

 • Gebruik geen meeraderige kabels met drie of meer binnendraden.

 • Sluit slechts één uiteinde van elk isolatiedraad op de aarde aan bij gebruik van een 
geïsoleerde kabel.

 • De maximale draadafstand moet 1000 meter of minder zijn. De totale draadlengte moet 
worden beperkt tot 2000 meter, behalve bij het gebruik van een geïsoleerde kabel 
waarbij de totale draadlengte 1500 meter of minder moet zijn.

2.2.3 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van meerdere centrale rege-
laars

Een apparaat dat meerdere airconditioners bestuurd wordt aangeduid als “centrale rege-
laar”. De productportefeuille van DAIKIN bevat een breed scala aan gecentraliseerde 
regelaars die voor verschillende toepassingen of doelformaten geschikt zijn. Deze kunnen 
gecombineerd worden toegepast om een optimaal airconditioningbesturingssysteem 
samen te stellen.

Als er twee of meer gecentraliseerde regelaars worden gebruikt in combinatie met DIII-
NET, moet u een MASTER naar SLAVE relatie tussen deze regelaars tot stand brengen 
om verwarring te voorkomen. Het is mogelijk dat de MASTER-machtiging maar aan één 
regelaar wordt toegewezen. De overige regelaars moeten op SLAVE worden ingesteld.

De intelligent Touch Manager is standaard ingesteld op MASTER. Wijzig de instelling naar 
SLAVE in één van de volgende gevallen:

 • daar waar Interface voor gebruik in BACnet parallel is geïnstalleerd.

 • daar waar Interface voor gebruik in LONWORKS parallel is geïnstalleerd.

 • Daar waar het een andere MASTER intelligent Touch Manager of MASTER iTM plus-
adapter betreft en het is aangesloten ten opzichte van hoofd/sub.
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<DIII MASTER>

Gebruik de DIII MASTER-schakelaar onder het 
voorste schuifdeksel om de intelligent Touch Mana-
ger op SLAVE in te stellen. Door de DIII MASTER 
schakelaar in de bovenste positie (gemerkt als 
“SLAVE”) te plaatsen, wordt deze in SLAVE gewij-
zigd.

Om meerdere centrale regelaars te installeren, stelt u alleen de regelaar met de hoogste 
prioriteit in op MASTER en alle overige regelaars in op SLAVE overeenkomstig de vol-
gende prioriteitsvolgorde: 

Hoog
(1) Interface voor gebruik in BACnet
(2) Interface voor gebruik in LONWORKS
(3) intelligent Touch Manager (hoofd), iTM plus-adapter (hoofd)
(4) Centrale afstandsbediening (hoofd)
(5) intelligent Touch Manager (sub), iTM plus-adapter (sub)
(6) Centrale afstandsbediening (sub)
(7) AAN/UIT-regelaar (hoofd)
(8) AAN/UIT-regelaar (sub)

Prioriteit

Laag

Centrale regelaars 
die parallel met de 
intelligent Touch 
Manager kunnen 
worden geïnstal-
leerd

 • CALCULATIE-UNIT

 • intelligente verwerkingseenheid

 • Parallelle interface

 • Intelligent Touch Controller

 • DIII-NET plus-adapter

 • Residentiële centrale afstandsbediening

 • Planningstimer

 • Bedradingsadapter voor elektrische aanvullingen (1) (KRP2)

2.3 Een LAN-kabel aansluiten

Door uw intelligent Touch Manager met een computernetwerk te verbinden, kunt u de 
bediening van het airconditioningsysteem instellen of onderhoudswerk vanaf een externe 
locatie uitvoeren.

WAARSCHUWING

Klem de kabels niet vast met hoge-stroomlijnen, zoals een stroomkabel.

OPMERKING

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over de intelligent Touch 
Manager naar een computernetwerk.
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2.3.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram

Sluit met behulp van een LAN-kabel de LAN-fitting op de netwerkhub aan.

<Concepttekening van LAN-verbinding>

A Achterzijde van intelligent Touch Manager

B LAN-kabel

C Hub

D Computer

2.3.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan
 • Toepasbare kabelnorm: 100Base-TX of 10Base-T

 • Connectornorm: RJ-45

<SERVICE LAN-fitting en LAN SW-
schakelaar>

OPMERKING

 • Gebruik de SERVICE LAN aansluiting aan de 
voorzijde wanneer u tijdens installatie of 
onderhoud tijdelijk een verbinding met een 
LAN maakt.  
Het wijzigen van de positie van de LAN SW 
schakelaar naar “FRONT” zorgt ervoor dat de 
SERVICE LAN-socket wordt geactiveerd 
(ingeschakeld voor gebruik).

 • U kunt de klep niet sluiten wanneer de scha-
kelaar is ingesteld op “FRONT”. Selecteer 
“BACK” om de klep te sluiten.

A SERVICE LAN

B LAN SW
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2.4 I/O-module aansluiten

De intelligent Touch Manager kan in combinatie met de I/O-module worden gebruikt. De 
I/O-module verschaft maximaal 960 I/O-punten voor het besturen van niet-DAIKIN rand-
apparatuur, zoals verlichtingsapparatuur en systemen voor veiligheidssloten.

WAARSCHUWING

 • Zorg ervoor dat deze procedure wordt uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer is 
uitgeschakeld. Het niet in acht nemen van deze maatregel kan een elektrische 
schok veroorzaken.

 • Klem de kabels niet vast met hoge-stroomlijnen, zoals een stroomkabel.

2.4.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram

<Concepttekening van I/O-moduleverbinding>

MONITOR

RS-485

A

A Max. 30 knooppunten

Sluit de I/O-module op de RS-485 aansluitingen aan de achterzijde aan. Verbind de posi-
tieve (+) draad met de + (positieve) aansluiting en de negatieve (–) draad met respectie-
velijk de – (negatieve) aansluiting. Als u geïsoleerde gevlochten draadkabels gebruikt, 
draai en sluit dan de strengen draad op de G (Ground (aarde)) aansluiting aan.

2.4.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan
 • Kabeltype: CPEV- of FCPEV-kabel (geïsoleerd type ook toegestaan)

 • Kabellengte: 500 meter of minder

 • Kerndikte: φ0,65 - 0,9 mm

 • Beperking van het aantal contacten per knooppunt is 120 of minder. Maximumaantal 
knooppunten is 30.

 • De intelligent Touch Manager moet als een aansluiting met de RS-485 bedrading wor-
den verbonden.
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2.4.3 Adresinstellingen
<Buskoppelstuk>

Het buskoppelstuk aan het begin van elk knooppunt 
heeft een draaischakelaar voor het instellen van het 
adres. Met de draaischakelaar moet u voor elk 
knooppunt een uniek adres instellen. Raadpleeg 
voor meer informatie de bedieningshandleiding van 
de I/O-module.

2.5 Een noodstopinvoereenheid of elektrische energiemeters 
aansluiten

U kunt de intelligent Touch Manager op een extern signaalinvoerapparaat aansluiten om 
airconditioners in een noodsituatie te stoppen of om het elektriciteitsverbruik van elektri-
sche energiemeters van individuele airconditioners te berekenen (wanneer vermogens-
verdeling is ingeschakeld).

WAARSCHUWING

 • Zorg ervoor dat deze procedure wordt uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer is 
uitgeschakeld. Het niet in acht nemen van deze maatregel kan een elektrische 
schok veroorzaken.

 • Klem de kabels niet vast met hoge-stroomlijnen, zoals een stroomkabel.

OPMERKING

 • Vermogensverdeling is beschikbaar voor maximaal 64 airconditioners (binnenunits) 
per DIII-NET-poort.

 • Met 7 iTM plus-adapters kunt u echter maximaal 512 binnenunits aansluiten.
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2.5.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram

Sluit de contactinganglijnen of pulssignaallijnen op de aansluitingen van Di1, Di2, Di3, Di4 
en COM van de oranje connector aan de achterzijde aan. Elke aansluiting heeft een 
andere functie.

[Di1]  Noodstopingang

[Di2] [Di3] [Di4]  Pulsingang, contactsignaalingang

[COM]  Algemeen

Het is mogelijk dat deze functietoewijzing op een later moment wordt gewijzigd. Raadpleeg de 
handleiding voor inbedrijfstelling voor meer informatie over het wijzigen van de functietoewijzing.

<Concepttekening van Di-verbinding>

OPMERKING

De COM-aansluitingen zijn allemaal intern ver-
bonden. Dus kunt u beiden gebruiken.
U kunt echter maximaal twee draden tegelijker-
tijd met elke COM-aansluiting verbinden.

Di1

COM

Di2

COM

Di3

COM

Di4

COM

2.5.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan

 • Kabeltype: CPEV-kabel

 • Kerndikte: φ0,65 - 0,9 mm

 • Kabellengte: 200 meter of minder <Pulsbreedte>

 • Pulsbreedte: 20 tot 400 ms  
Pulsinterval: 100 ms of meer

A

B

A Pulsbreedte: 20 tot 400 ms

B Pulsinterval: 100 ms of meer

VOORZORGSMAATREGELEN

 • Het contact dat is verbonden met de contactingangaansluiting moet 10 mA bij 
16 VDC aankunnen.

 • Als er een onmiddellijk contact wordt gebruikt voor het in werking stellen van 
een noodstop, gebruik er dan één met een activeringstijd van 200 ms of meer.

 • Klem de kabels niet vast met hoge-stroomlijnen, zoals een stroomkabel.

OPMERKING

Wanneer het noodstopingangsignaal wordt ingeschakeld, is het niet mogelijk alle air-
conditioners te herstarten, tenzij u deze uitschakelt.
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2.6 iTM plus-adapters aansluiten

Gebruik iTM plus-adapters voor het aansluiten van meerdere airconditioners. Het is een 
feit dat het aantal te besturen binnengroepen met één enkele intelligent Touch Manager is 
beperkt tot 64. Echter, met behulp van de iTM plus-adapters kunt u nog eens 64 groepen 
binnenunits per iTM plus-adapter aansluiten. Bovendien, in aanmerking nemend dat de 
intelligent Touch Manager met maximaal zeven iTM plus-adapters kan worden verbon-
den, kunt u in totaal 512 groepen binnenunits besturen met behulp van een enkele intel-
ligent Touch Manager.

WAARSCHUWING

 • Zorg ervoor dat deze procedure wordt uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer is 
uitgeschakeld. Het niet in acht nemen van deze maatregel kan een elektrische 
schok veroorzaken.

 • Klem de kabels niet vast met hoge-stroomlijnen, zoals een stroomkabel.

2.6.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram

Verbind een iTM plus-adapter met de plus ADP IF-aansluitingen op de achterzijde. Zorg 
ervoor dat u de positieve draad met de “+” aansluiting en de negatieve draad respectieve-
lijk met de “–” aansluiting verbindt, omdat deze aansluitingen over polariteit beschikken.

<Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram>

A intelligent Touch Manager (achterzijde)

B iTM plus-adapter

C plus ADP IF (intelligent Touch Manager)

D plus ADP IF (iTM plus-adapter)

E iTM plus-adapter waarop de aansluitweerstand moet worden ingeschakeld
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2.6.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan
 • Kabeltype: CPEV- of FCPEV-kabel

 • Kerndikte: φ0,65 - 0,9 mm

 • Kabellengte: 50 meter of minder

OPMERKING

Elke airconditioner die wordt bestuurd via een iTM plus-adapter wordt tevens aan een 
DIII-adres tussen “1-00” tot “4-15” toegewezen. Vanaf de intelligent Touch Manager 
wordt het herkend als “2:1-00”, “3:1-02” of gelijkend, voorafgegaan door het DIII-NET-
poortnummer.

2.7 Stroomvoorziening aansluiten

De intelligent Touch Manager op een wisselstroomvoorziening aansluiten.

WAARSCHUWING

De volgende procedures moeten met uitgeschakelde stroomvoorziening worden 
uitgevoerd. Schakel de stroomvoorziening niet in voordat alle aansluitingen tot 
stand zijn gebracht. Het niet in acht nemen van deze maatregel kan een elektri-
sche schok veroorzaken.

2.7.1 Locatie van de aansluitingen en conceptueel aansluitdiagram
<Concepttekening van stroomvoor-
zieningverbinding>

Sluit de stroomvoorziening op de drie aansluitingen, 
L (Live), N (Neutraal) en aarde in het POWER-
gedeelte aan.

A Aarde

B Aardlekschakelaar

C Stroomvoorziening 100-240 VAC  
50/60 Hz
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2.7.2 Vereisten waaraan moet worden voldaan
 • Kabeltype: Gewoon hard rubberen geïsoleerd snoer (60245 IEC 53) gelijkwaardig of 
hoger 
Gewoon polyvinylchloride geïsoleerd snoer (60227 IEC 53) gelijkwaardig of hoger

 • Kerndikte: Stroomdraad: 1,0 - 2,0 mm²  
    Aardleiding: Grootte moet overeenstemmen met lokale regelgeving.

 • Behandeling van aansluiting: Gebruik een ronde krimptype aansluiting (M4) met isole-
rende kous.

 • Voedingsspanning: Enkele fase 100 tot 240 VAC (bij 50/60 Hz)

 • Spanningsschommelingen: ±10% of minder

 • Elektrisch stroomverbruik: 23 W

VOORZORGSMAATREGELEN

 • Er moet een aardlekschakelaar worden geïnstalleerd die in staat is de voeding 
naar het hele systeem uit te schakelen.

 • Als er een aardlekschakelaar wordt gebruikt, moet u zich ervan verzekeren dat 
deze geschikt is voor beveiliging tegen overstroom en kortsluiting. Als er een 
aardlekschakelaar voor alleen de aarding wordt gebruikt, moet in combinatie 
hiermee een stroomonderbreker worden gebruikt.

 • De stroomvoorziening vereist installatie van een aardlekschakelaar en verbin-
ding met een aardedraad. Zorg ervoor dat u na het installeren van een aardlek-
schakelaar alleen de intelligent Touch Manager hiermee verbindt.

 • Om ongelukken te voorkomen vanwege draadbreuk of loskoppeling, moet u de 
stroomvoorzieningkabels aan de blauwe harskabelbevestiging vastmaken met 
kabelbinders.

 • Vergeet niet de aardedraad aan te sluiten.

 • Verbind de aardedraad niet met gas- of waterleidingen, een bliksemafleider of 
aardedraad van de telefoon.

 • Vervang het apparaat wanneer het apparaat niet kan worden ingeschakeld van-
wege het doorbranden van de elektrische zekering.
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3 Installatie

De intelligent Touch Manager kan op de volgende drie manieren worden geïnstalleerd:

 • Wandmontage: De intelligent Touch Manager wordt aan de metalen wandmontageplaat 
gehaakt die aan de muur is bevestigd.

 • Verzonken wandmontage: Het achterste deel van de intelligent Touch Manager is in de 
muur ingebed.

 • Directe montage op besturingskast: De intelligent Touch Manager wordt rechtstreeks 
op de besturingskast geïnstalleerd met behulp van bevestigingsschroeven.

<Installatiemogelijkheden>

Wandmontage Verzonken wandmontage Directe montage op besturingskast

3.1 Wandmontage

3.1.1 De onderdelen die moeten worden gebruikt

Gebruik de volgende accessoireonderdelen voor wandmontage van de intelligent Touch 
Manager:

 • Metalen wandmontageplaat, 1 stuk.

 • Houtschroef ronde kop (φ4,1×25), 4 stuks.

 • P-tight schroef (φ3×8), 1 stuk.

3.1.2 Installatieprocedure

Installeer de intelligent Touch Manager zoals in onderstaande afbeelding weergegeven.

VOORZORGSMAATREGELEN

 • De metalen wandmontageplaat heeft vele gaten voor houtschroeven met ronde 
kop. Hoewel u alle schroefgaten kunt gebruiken, moet u de gaten gebruiken die 
zich zo dicht mogelijk bij de rand bevinden om wiebelen te voorkomen.

 • Maak de metalen wandmontageplaat op vier punten vast met behulp van de 
houtschroeven met ronde kop.
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<Installatie wandmontage>

MONITOR

B

A

C

C

C

C

A Muur

B P-tight schroef

C Houtschroef ronde kop

OPMERKING

 • De P-tight schroef gebruiken
Draai aan vanaf de onderzijde van de intelligent Touch Manager.

A

B

C

A P-tight schroef

B intelligent Touch Manager

C Metalen wandmontageplaat

3.2 Verzonken wandmontage

3.2.1 De onderdelen die moeten worden gebruikt

Gebruik de volgende accessoireonderdelen voor verzonken wandmontage van de intelli-
gent Touch Manager:

 • Framesteun, 1 stuk.

 • Hoeksteun, 2 stuks.

 • Schroef met platte kop (M4×40), 4 stuks.

 • Bolkopschroef (M4×14, met borgring en gewone ring), 4 stuks.
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3.2.2 Afmetingen muuropening

Gebruik de volgende dimensionale tekening om voldoende opening te verschaffen.

OPMERKING

De meegeleverde papiersjabloon helpt u bij het markeren van de afmetingen voor de 
vereiste muuropening.

<Afmetingen muuropening voor verzonken wandmontage>

E

4

258mm

211mm224mm

241mm

D

A B

C

A Binnenwand

B Bouwconstructie

C intelligent Touch Manager

D 60 mm min.

E Opening

3.2.3 Installatieprocedure

Installeer de intelligent Touch Manager als volgt.

1. Plaats eerst de framesteun en hoeksteunen in de muuropening en zet deze op zoda-
nige wijze in de muur vast, dat de muur tussen beide wordt geklemd.

OPMERKING

 • U moet van tevoren de kabels die met de achterzijde van de intelligent Touch Mana-
ger zijn verbonden door het kabelgat onderaan de framesteun leiden.

 • Verwijder het aansluitingendeksel aan de achterzijde alvorens de eenheid van de 
intelligent Touch Manager te installeren.
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<Framesteun en hoeksteunen vastzetten>

B

B

BB

A

A Muur

B Schroef met platte kop

OPMERKING

Zorg ervoor dat u bij het vastmaken van de framesteun niet de hoeksteunen in de muur 
laat vallen.

2. Verwijder het harsframe van de voorzijde van de intelligent Touch Manager. Dit frame 
zit vastgeklikt in de rand van de monitorweergave. U kunt het met de hand verwijderen, 
aangezien het niet is vastgeschroefd.  
Het verwijderen van het frame toont vier schroefgaten, twee gaten links en twee gaten 
rechts van de monitorweergave.
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<Frame verwijderen>

MONITOR

3. Plaats de intelligent Touch Manager in de framesteun die aan de muur is bevestigd en 
installeer het aan de framesteun met behulp van de bolkopschroeven.

<Eenheid intelligent Touch Manager installeren>

A

A

A

A

A Bolkopschroef

4. Klik het harsframe terug in de voorzijde van de intelligent Touch Manager, zoals de 
voorgaande situatie.
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3.3 Directe montage op besturingskast

3.3.1 De onderdelen die moeten worden gebruikt

Gebruik de volgende accessoireonderdelen voor het rechtstreeks monteren van de intel-
ligent Touch Manager op de besturingskast:

 • Bolkopschroef (M4×40, met borgring en gewone ring), 4 stuks.

 • Moer (φ4), 4 stuks.

3.3.2 Afmetingen muuropening

Gebruik de volgende dimensionale tekening om voldoende opening te verschaffen.

OPMERKING

De meegeleverde papiersjabloon helpt u bij het markeren van de afmetingen voor de 
vereiste muuropening.

<Afmetingen muuropening voor directe montage op besturingskast>

257mm

207mm

272mm

60mm

92mm

4

D

A
B

C

E

A Frontplaat besturingskast

B Binnenwand besturingskast

C intelligent Touch Manager

D 25mm min.

E Opening

3.3.3 Installatieprocedure

1. Verwijder het harsframe van de voorzijde van de intelligent Touch Manager. Dit frame 
zit vastgeklikt in de rand van de monitorweergave. U kunt het met de hand verwijderen, 
aangezien het niet is vastgeschroefd.  
Het verwijderen van het frame toont vier schroefgaten, twee gaten links en twee gaten 
rechts van de monitorweergave.

2. Plaats de intelligent Touch Manager in de opening van de besturingskast en installeer 
het aan de besturingskast met behulp van de bolkopschroeven.

3. Klik het harsframe terug in de voorzijde van de intelligent Touch Manager, zoals de 
voorgaande situatie.
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<Eenheid intelligent Touch Manager op besturingskast installeren>

A

A

A

A

B

B

BB

A Bolkopschroef

B Moer

VOORZORGSMAATREGELEN

Als de intelligent Touch Manager rechtstreeks op de besturingskast wordt 
gemonteerd, ziet u bij het openen van de besturingskastdeur de aansluitingen 
van de stroomlijnverbinding.
Zorg om veiligheidsreden ervoor dat u het aansluitingendeksel bevestigt alvo-
rens de installatieprocedure te starten om gevaar voor een elektrische schok 
door toevallig aanraken van deze stroomaansluitingen te voorkomen.

A B

C

A Aansluitingendeksel

B Besturingskast

C intelligent Touch Manager
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4 Basisinstellingen

Ga naar de basisinstellingen van de intelligent Touch Manager als alle verbindingen tot 
stand zijn gebracht. Hier betekent “basisinstellingen” het instellen van de intelligent Touch 
Manager als voorbereiding op het bedienen van uw airconditioningsysteem.

Door de stroom van de intelligent Touch Manager in te schakelen, wordt een instellingen-
programma gestart dat u de procedure voor de basisinstellingen laat uitvoeren. U kunt de 
procedure van de basisinstellingen voltooien door de instructies te volgen die in stappen 
op de monitorweergave worden weergegeven.
De toewijzing van instellingen gemaakt tijdens deze procedure kunnen op een later tijd-
stip worden gewijzigd.

De volgende paragrafen verschijnen in volgorde van de instellingsstappen.

4.1 De batterij voor gegevensback-up inschakelen

Om de instellingen zelfs in het geval van een stroomstoring te behouden, beschikt de 
intelligent Touch Manager over een ingebouwde batterij. Omdat deze batterij standaard is 
uitgeschakeld, is het eerste wat u moet doen de batterij inschakelen.

< BACK-UP schakelaar >

Open de voorste schuifklep en draai aan de schroe-
ven om de voorste schuifklep te verwijderen. Stel de 
BACK-UP schakelaar in op “ON”.

4.2 Intelligent Touch Manager en airconditioners inschakelen

Schakel de intelligent Touch Manager en de aangesloten airconditioners in.

1. Schakel eerst de airconditioners en vervolgens de intelligent Touch Manager in. 
Het titelscherm verschijnt en na een tijdje verschijnt het bericht “Gereed om centraal 
adres van airconditioning in te stellen”.   
“Centraal adres airconditioning” (hierna aangeduid als “DIII-NET-adres”) verwijst naar 
een managementnummer om elke airconditioner in een DIII-NET-systeem te identifi-
ceren. Een DIII-NET-adres moet met behulp van de afstandsbediening handmatig 
worden toegewezen voor elke airconditioner. Raadpleeg “4.8 Een DIII-NET-adres 
voor elke airconditioner toewijzen” voor meer informatie over het toewijzen van 
een DIII-NET-adres.  
Ga na het voltooien van de airconditioneradressen naar de volgende stap.

2. Raak OK aan.  
Het taalinstellingsscherm verschijnt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg ervoor dat alle installatie- en aansluitprocedures zonder problemen zijn uit-
gevoerd alvorens in te schakelen.
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4.3 Een taalweergave instellen

Stel de taalweergave in die in alle instellingschermen van de intelligent Touch Manager 
wordt gebruikt.

<Taalinstellingenscherm>

1. Raak de gewenste taal aan die vermeld staat op het scherm.  
Het keuzerondje naast de door u aangeraakte taal is nu geselecteerd.

2. Raak OK aan.  
Het lokale instellingenscherm verschijnt.

OPMERKING

Als het bericht “Schakel back-upschakelaar batterij IN” verschijnt in plaats van het 
lokale instellingenscherm, betekent dit dat u de batterij voor back-up van gegevens in 
4.1 niet hebt ingeschakeld.  Indien dit klopt, raadpleeg “4.1 De batterij voor gegevens-
back-up inschakelen” om de batterij voor gegevensback-up in te schakelen. Raak na 
het uitvoeren de OK-knop in het bericht op het scherm aan. Vervolgens verschijnt het 
lokale instellingenscherm.

4.4 Lokale instellingen

Met “Lokale instellingen” kunt u instellen hoe u items wilt bekijken die afhankelijk van de 
regio op verschillende manieren worden getoond, zoals datum/tijd, temperatuur en deci-
maal teken.

<Lokaal instellingenscherm>
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1. [LOKAAL] Selecteer de gewenste opties in het lokale instellingscherm.  
[Taal] Selecteer de taalweergave.  
[Datum] Selecteer de weergave voor datumnotatie.  
[Tijd] Selecteer de weergave voor tijdnotatie (24-uurs of 12-uurs klok).  
[Celsius/Fahrenheit] Selecteer de weergave-eenheid voor de temperatuur (Celsius of 
Fahrenheit).  
[Decimaalteken/CSV scheidingsteken] Selecteer het symbool decimaalteken en het 
scheidingsteken voor CSV-bestanden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer 
informatie.  
[Pictogramkleur] Selecteer de pictogramkleur.

2. Raak OK aan zodra de instellingen zijn voltooid.  
Het instellingenscherm van de tijdzone verschijnt.

4.5 Tijdzone-instelling

Stel de door u gewenste lokale tijdzone voor de systeemklok in.

<Instellingenscherm tijdzone>

1. Selecteer uit de keuzelijst op het instellingenscherm de tijdzone van uw regio. 

2. Raak OK aan.  
Het instellingenscherm tijd/zomertijd verschijnt.

4.6 Huidige tijd en zomertijd instellen

Pas de klok aan en stel het schema voor de zomertijd in.

<Instellingenscherm tijd/zomertijd>

1. Stel in het instellingenscherm tijd/zomertijd de datum/tijd en het schema van de zomer-
tijd in. (De zomertijdfunctie in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, selecteer de start-
tijd en de eindtijd.)

2. Raak OK aan.  
Het scherm airconditioning automatisch registreren verschijnt.
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4.7 Automatische registratieresultaten van de airconditioner 
bevestigen

Op het scherm airconditioning automatisch registreren’ verschijnt het bericht “De volgende 
airconditioning werd aangesloten. Wilt u registreren voor managementpunt? Het systeem 
herstart na registratie”.

1. Zorg ervoor dat alle airconditioners waarvoor u een DIII-NET-adres hebt toegewezen 
in “4.8 Een DIII-NET-adres voor elke airconditioner toewijzen” worden weergegeven.  
Als u een probleem ziet, raak Toon Updates aan om de up-to-date informatie te herla-
den, of controleer de DIII-adresinstellingen.

2. Raak Ja aan zodra het bevestigingsvenster verschijnt.  
De intelligent Touch Manager herstart en het hoofdscherm verschijnt. Het instellen van 
de intelligent Touch Manager is nu voltooid.

OPMERKING

Schakel de iTM plus-adapter van tevoren in als de iTM plus-adapter wordt aangesloten.

4.8 Een DIII-NET-adres voor elke airconditioner toewijzen

Het DIII-NET-systeem beschikt over een managementnummer om elke airconditioner te 
identificeren. Dit kan worden aangeduid als DIII-NET-adres. Een DIII-NET-adres moet met 
behulp van de afstandsbediening handmatig worden toegewezen voor elke airconditioner.

Er zijn verschillende soorten afstandsbedieningen, waarbij elke afstandsbediening een 
andere manier van toewijzen aan een DIII-NET-adres vereist. Deze paragraaf beschrijft 
twee soorten algemeen gebruikte afstandsbedieningen met bedrade en navigatieaf-
standsbedieningen als voorbeelden.

OPMERKING

Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van adressen voor Ventilator (Heat 
Reclaim Ventilator) apparatuur en verschillende adapters (zoals een universele adap-
ter) de handleiding voor elk van deze producten.

4.8.1 Afstandsbedieningsknoppen en zones

De namen van knoppen en zones van een in deze paragraaf gebruikte bedrade afstands-
bediening worden hieronder aangeduid.

<Bedrade afstandsbediening>

A Zone adresweergave

B Zone parameternummerweergave

C Knoppen programmeertijd

D Instelknoppen temperatuur

E Knop timer AAN/UIT

F Knop inspectie/testbedrijf

B

A

C

E
F

D
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De namen van knoppen en zones van een in deze paragraaf gebruikte navigatieafstands-
bediening worden hieronder aangeduid.

<Navigatieafstandsbediening>

A Weergave

B Omhoog-knop

C Menu/enter-knop

D Rechts-knop

E Annuleren-knop

F Omlaag-knop

A
B

F

C

D

E

4.8.2 Procedure voor een bedrade afstandsbediening

Het volgende beschrijft het toewijzen van een DIII-NET-adres wanneer er een bedrade 
afstandsbediening is geïnstalleerd.

OPMERKING

Na het inschakelen toont de afstandsbediening het symbool “88” gedurende ongeveer 
1 minuut nadat alle informatie in de weergave wordt weergegeven. Tijdens deze peri-
ode wordt gebruik mogelijk niet geaccepteerd. Indien dit klopt, probeer de afstandsbe-

diening opnieuw te gebruiken nadat “88” is verdwenen.

1. Houd de knop inspectie/testbedrijf gedurende 4 seconden of langer ingedrukt.  
“SETTING” verschijnt in het midden van de afstandsbedieningweergave.

<Stap 1>

HH

2. Wijzig met behulp van de instelknoppen voor de temperatuur de waarde in de zone 
van de parameternummerweergave naar “00”.  
In de zone adresweergave wordt de huidige adresinstelling weergegeven. (Deze zone 
toont “–” als er geen adres is ingesteld.)

<Stap 2>

SETTING
GROUP
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OPMERKING

Het parameternummer kan niet naar “00” worden gewijzigd, wanneer de intelligent 
Touch Manager is uitgeschakeld.
Schakel de intelligent Touch Manager in en wacht een tijdje alvorens u de afstandsbe-
diening probeert te bedienen. Tevens is het niet mogelijk het parameternummer naar 

“00” te wijzigen, wanneer de intelligent Touch Manager niet normaal met de binnenunits 
communiceert. Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten.

3. Druk op de knop timer AAN/UIT om de indicator “GROUP” te laten knipperen.  
U kunt nu het DIII-NET-adres wijzigen.

<Stap 3>

SETTING
GROUP

4. Selecteer met behulp van de knoppen voor de programmeertijd het adres dat u wilt 
instellen.

<Stap 4>

SETTING
GROUP

5. Druk op de knop timer AAN/UIT zodat de indicator “GROUP” blijft branden.  
Het DIII-NET-adres werd ingesteld.

<Stap 5>

SETTING
GROUP
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6. Druk op de knop inspectie/testbedrijf.  
U bent nu terug in het scherm zoals aangeduid in stap 6-2.

<Stap 6-1>

SETTING
GROUP

<Stap 6-2>

HH

4.8.3 Procedure voor een navigatieafstandsbediening

Het volgende beschrijft het toewijzen van een DIII-NET-adres wanneer er een navigatie-
afstandsbediening is geïnstalleerd.

OPMERKING

U kunt de volgende procedure niet uitvoeren wanneer de achtergrondverlichting van de 
weergave is uitgeschakeld. Druk in dat geval op een willekeurige toets om de achter-
grondverlichting in te schakelen alvorens de procedure te starten.

1. Houd de annuleren-knop gedurende 4 seconden of langer ingedrukt.  
Het menu “Lokale instellingen” wordt weergegeven.

<Stap 1>

Koelen
Ing. tmp

0000

30 30C

Ruimte

C

2. Selecteer met behulp van de omhoog/omlaag-knoppen “Groep nr. instelling” en druk 
op de menu/enter-knop.  
Het menu “Groep nr. instelling” wordt weergegeven.

<Stap 2>

Testbedr i j f  AAN/UIT
Registreer servicecontact

Terug Instel l ing

Lokale instel l ingen

Groep nr. instel l ing
Instel l . Airnet Nr. b innenuni t
Stor ingshistor ie

 

Li jst  lokale instel l ingen

1/2
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OPMERKING

Het menu “Groep nr. instelling” wordt niet weergegeven, wanneer de intelligent Touch 
Manager is uitgeschakeld. Schakel de intelligent Touch Manager in en wacht een tijdje 
alvorens u de afstandsbediening probeert te bedienen. Het menu “Groep nr. instelling” 
wordt tevens niet weergegeven, wanneer de intelligent Touch Manager niet normaal 
met de binnenunits communiceert. Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten.

3. Selecteer met behulp van de omhoog/omlaag-knoppen “Groep nr. instelling (Groep)” 
en druk op de menu/enter-knop.  
De huidige adresinstelling wordt weergegeven.

<Stap 3>

Groep nr. instel l ing (Uni t )

Groep nr. instel l ing

Groep nr. instel l ing (Groep)

Terug Instel l ing

4. Druk op de menu/enter-knop om de huidige adresinstelling vrij te geven.  
De modusaanduiding verandert van “Instelling” naar “Vrijgeven”. U kunt nu het DIII-
NET-adres wijzigen.

<Stap 4>

Groep nr. Instel len

1-00

Groep nr. instel l ing (Groep)

Terug Vr i jgeven

5. Selecteer met behulp van de omhoog/omlaag-knoppen het adres dat u wilt instellen.

<Stap 5>

Groep nr. Vr i jgeven

1-00

Terug Wijz igen

Groep nr. instel l ing (Groep)

6. Druk op de menu/enter-knop.  
Het DIII-NET-adres werd ingesteld.

<Stap 6>

1-03

Groep nr. Instel len

Groep nr. instel l ing (Groep)

Terug Vr i jgeven

06_NL_3P291714-1.indd   41 3/27/2012   1:53:19 PM



42 Installatiehandleiding   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

Nederlands

7. Druk drie keer op de Annuleren-knop. U bent nu terug in het scherm zoals aangeduid 
in stap 7-2.

<Stap 7-1>

1-03

Groep nr. Instel len

Groep nr. instel l ing (Groep)

Terug Vr i jgeven

<Stap 7-2>

    

0000

30 30C C

Koelen
Ing. tmp Ruimte

4.8.4 Een uniek adres voor elke unit instellen (wanneer vermogensverde-
ling is ingeschakeld)

Wanneer vermogensverdeling is ingeschakeld, moet u voor elke unit een uniek adres 
instellen. Raadpleeg de handleiding voor inbedrijfstelling voor meer informatie over het 
instellen van een adres.
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5 Adres instellen buitenunit

Om de intelligent Touch Manager elke buitenunit te laten identificeren, moet u een uniek 
adres instellen.  
Volg de instelprocedure zoals beschreven in dit hoofdstuk.

5.1 Procedure

Gebruik de drukknoppen op de printplaat van de unit om het adres van een buitenunit in 
te stellen.  
De huidige instelling of bedrijfsstatus van een buitenunit wordt aangeduid door aan, knip-
peren of uit of de led's.

H1P

Modusindicator (LED)

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8PModusschakelaar

Microcomputer bedrijfsmonitor

1. Druk gedurende 5 seconden of langer op de BS1-knop. De H1P-led gaat branden.

2. Druk 13 keer op de BS2-knop. Dit zorgt ervoor dat elke led op de printplaat naar de 
volgende status wordt gebracht, wat aanduidt dat u zich in de modus adresinstellingen 
bevindt.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

: Aan   : Uit

3. Druk op de BS3-knop. Door de knipperende led kunt u nu de huidige adresinstelling te 
weten komen.

4. Druk op de BS2 om het gewenste adres te wijzigen. (Stel het adresnummer binnen het 
bereik van 1 tot 127 in.  De standaardinstelling is “0”.)

5. Druk twee keer op BS3 om de adresinstelling vast te leggen.

6. Druk één keer op de BS1-knop om naar de normale stand terug te keren.
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6 Snelle bedieningsgids

Dit hoofdstuk beschrijft het starten/stoppen van de zones en managementpunten die met 
de intelligent Touch Manager zijn geregistreerd en geven de bijbehorende informatie snel 
weer. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde bedieningsprocedures.

6.1 Informatie met betrekking tot de doelzone en het manage-
mentpunt in een lijst bekijken

A

B

A Druk op de lijst-knop.

B Het scherm gaat naar de lijstweergave, waarin naam, bedieningsmodus, ingestelde 
temperatuur en ventilatorsnelheid van alle zones en binnenunits worden vermeld.

6.2 Doelzones en managementpunten bekijken

A

B

A U kunt het hiërarchieniveau van de huidige zone of de binnenunit controleren.

B Raak de Neer-knop aan om naar de te selecteren zone te gaan en bekijk de zones 
en managementpunten in die zones.

C

C Raak de Op-knop aan om naar de zone één niveau boven de huidige zone te gaan.
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6.3 Een zone of managementpunt starten/stoppen

AA
B

A Selecteer de zone of het managementpunt dat u wilt starten of stoppen.

B Selecteer in de Aan/uit-keuzelijst Starten of Stoppen om respectievelijk de zone/het 
managementpunt te starten of te stoppen. Het pictogram is groen of rood (afhankelijk 
van de systeeminstellingen) wanneer de zone/het managementpunt is gestart (in 
bedrijf) en grijs wanneer gestopt.

C C

C Wanneer het bevestigingsvenster is ingesteld op “Ingeschakeld” in de systeeminstel-
lingen, verschijnt het overeenkomstige bericht. Selecteer de Ja-knop om de bewer-
king starten/stoppen te bevestigen.
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