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1. Inhoud van verpakking

2. Omschrijving van de wifi -module

Wifi -module

Aansluitkabel

Handleiding

1
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MCU

LED1

2 LED2

3 LED3

4 LED4

5 5 Confi guratieknop
Kort drukken:
Beschikbaar om in 
AP-linkconfi guratiemo-
dus te gaan

ITEM NAAM LANG
OPLICHTEND

LANGZAAM
KNIPPEREND

UIT

1 Netwerkconfi guratie-indicator Netwerk confi gureren SmartLink confi gure-
ren

Klaar

2 Routerconfi guratie-indicator Normaal Abnormaal /

3 Cloudserverconfi guratie-indicator Normaal Abnormaal /

4 485 confi guratie-indicator Normaal Abnormaal /
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3. Voorwoord
3.1 Privacy-instructies gebruiker

3.2 Omschrijving

3.3 Technische parameters

3.4 Installatie van app

Wij nemen uw privacy zeer serieus en wij beloven u dat wij u informeren over hoe wij de gegevens 
gebruiken. Voordat de persoonsgegevens van gebruikers, zoals postvakken en adressen worden 
geüpload naar de cloud, vragen wij om uw toestemming en spannen ons in om uw gegevens te 
beschermen.

- Ontvangt datasignaal van cloudserver en stuurt dit door naar hoofdapparaat

- Ontvangt datasignaal van hoofdapparaat en stuurt dit door naar cloudserver

- Om op afstand de wifi -module-basisplaat MCU te updaten via cloudserver

- Om op afstand het hoofdapparaat te updaten via wifi -module-basisplaat MCU

Scan de volgende QR-code om de app te downloaden

BEDRIJFSSPANNING: DC8V~12V (aanbevolen waarde 12V) 

BEDRIJFSSTROOM: Max. terugkerende piek 1A, gemiddelde stand-bystroom 50mA

TEMP. BEREIK: Bedrijfstemp.: -30°C~+70°C; Opslagtemp.: -40°C~+85°C

LED-INDICATORLAMPJE: 4 lampjes, netwerkconfi guratie-indicator, routerverbindingsindicator, 
cloudserver-verbindingsindicator, 485 communicatie-indicator;

AFMETINGEN (L×B×H): 78 mm × 63 mm × 24 mm 
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NA AANSLUITEN

DURAPRO DURA+i

OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 1

Zie voor volledige instructies p6 Zie voor volledige instructies p7 Zie voor volledige instructies p8

4. Installatie van wifi -module
4.1 Overzicht van instructies
Afhankelijk van de warmtepomp en versie die u in bezit heeft, zal de installatie van de wifi -module 
enigszins verschillen. In onderstaande tabel ziet u welke instructies u dient te volgen.

DURAPRO - optie 1
De wifi -module kan eenvoudig aangesloten worden tussen het display en de printplaat.

DURAPRO - optie 2
De LinkDongle wordt aangesloten met een extra kabel tussen het display en de printplaat. Deze 
moet eerst losgekoppeld worden voordat de wifi -module kan worden aangesloten.

DURA+i - optie 1
De wifi -module kan eenvoudig aangesloten worden tussen het display en de printplaat.

ALVORENS AANSLUITING

DURAPRO DURA+i

OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 1

Link
Dongle

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 1 Print- 

plaatDisplay Print- 
plaat

Wifi -
module

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 1 Print- 

plaat

De wifi -module moet altijd aangesloten worden tussen het display en de printplaat.

Wifi -
module

Link
Dongle

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 2 A

an
sl

ui
t-

ka
be

l 1 Print- 
plaat

Display Print- 
plaat

Wifi -
module

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 1 Print- 

plaat
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De wifi -module kan buiten of binnen geïnstalleerd worden, maar vermijd direct zonlicht.

Open de bovenkant en de deksel van 
de elektronica

Koppel de
controller-displaykabel los

1

2

4.2 DURAPRO - Installatie-optie 1

Print- 
plaatDisplay 

Zet de warmtepomp uit en haal de stekker uit het stopcontact (230 VAC) alvorens de installatie van de wifi -
module.
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Trek de kabel door de kabelingang.

Sluit de wifi -module aan op de 
losgekoppelde kabels met behulp 
van de meegeleverde aansluitkabel, 
volgens het schema dat in de 
afbeelding wordt getoond. Wanneer de 
wifi -module is aangesloten, kunt u deze 
op de pomp bevestigen door middel 
van de magneet.

Wifi -
module

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 2 Print- 

plaat

3

4

Sluit na installatie de bovenkant & en het deksel van de elektronica, steek de stekker van de warmtepomp in 
het stopcontact (230VAC) en zet deze aan.
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De wifi -module kan buiten of binnen geïnstalleerd worden, maar vermijd direct zonlicht.

Koppel aansluitkabel 1 en 
en de displaykabel los

2

4.3 DURAPRO - Installatie-optie 2

Link
Dongle

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 1 Print- 

plaat

Zet de warmtepomp uit en haal de stekker uit het stopcontact (230 VAC) alvorens de installatie van de wifi -
module.

Open de bovenkant en de deksel van 
de elektronica

1
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Sluit de wifi -module aan op de 
losgekoppelde kabels met behulp 
van de meegeleverde aansluitkabel, 
volgens het schema dat in de 
afbeelding wordt getoond. Wanneer de 
wifi -module is aangesloten, kunt u deze 
op de pomp bevestigen door middel 
van de magneet.

Wifi -
module

Link
Dongle

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 2 A

an
sl

ui
t-

ka
be

l 1 Print- 
plaat

4

Sluit na installatie de bovenkant & en het deksel van de elektronica, steek de stekker van de warmtepomp in 
het stopcontact (230VAC) en zet deze aan.

Trek de kabel door de kabelingang.

3
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De wifi -module kan buiten of binnen geïnstalleerd worden, maar vermijd direct zonlicht.

Verwijder de drie schroeven op de 
achterkant van de warmtepomp. Verwijder 
vervolgens de topdeksel met een 
schuivende en trekkende beweging.

Verwijder de schroeven op de boven- 
en onderkant van de voorkant van de 
warmtepomp. Verwijder vervolgens het 
paneel aan de voorkant.

1

2

4.4 DURA+i - Installatie-optie 1

Zet de warmtepomp uit en haal de stekker uit het stopcontact (230 VAC) alvorens de installatie van de wifi -
module.
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Verwijder de schroeven en open de deksel 
van de elektronica.

Steek de wifi-module door het rooster aan 
de rechterkant van de pomp. Monteer de 
wifi-module op de buitenkant.

Druk de aansluiting 
door de plug.

3

4
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Sluit de wifi -module aan met één helft van 
de kabelaansluiting en sluit de displaykabel 
opnieuw aan met de andere helft.

Print- 
plaat

5

6

Koppel de displaykabel los van de 
printplaat.

Wifi -
module

Display A
an

sl
ui

t-
ka

be
l 2 Print- 

plaat

Display 

Sluit na installatie de voorkant, bovenkant & en het deksel van de elektronica, steek de stekker van de 
warmtepomp in het stopcontact (230VAC) en zet deze aan.
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5. Applicatie-interface
5.1 Inloggen op account
Gebruik uw e-mailadres en wachtwoord om u te registreren, in te loggen of om het wachtwoord 
opnieuw in te stellen.

1. Accountregistratie: Om een account aan te maken, klik op           (afb.1) om naar de Accountregistratie-
interface te gaan, vul de benodigde informatie in en klik op 2  om een bevestigingscode te 
ontvangen, na het invullen van de aanmeldinformatie, klik op 3 om de details van het Privacybeleid 
te lezen en klik vervolgens op 4  om hiermee in te stemmen en klik 5 vervolgens op en de 
aanmelding is voltooid.
Let op dat de eenmalige bevestigingscode 15 min. geldig is. Vul de bevestigingscode dus binnen 
15 min. in, anders dient u een nieuwe aan te vragen.

2. Inloggen: Volg de instructies op de pagina (afb.1), vul uw geregistreerde e-mailadres en 
wachtwoord in, klik op 6  en ga naar de apparatenlijst;

3. Wachtwoord vergeten: Indien u uw wachtwoord vergeten bent, klik op     (afb.1) en ga naar 
de wachtwoord-vergeten-interface (afb.3). Volg de aanwijzingen op de pagina, vul de benodigde 
gegevens in, klik op      om een bevestigingscode te ontvangen in uw postvak, klik op       om te 
bevestigen en het opnieuw instellen van uw wachtwoord is voltooid.

1

7

8 9

7 2

3

4

5

6

8

Fig.2 Accountregistratie-interfaceFig.1 Login-interface Fig.3 Wachtwoord-vergeten-inter-
face

1
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5.2 Apparaat toevoegen

5.3 Wifi -netwerk confi gureren

Na het inloggen toont de applicatie de My Device-interface (afb.4). Volg de instructies om een nieuw 
apparaat toe te voegen via de wifi - of DTU- (streepjescodescanner)procedure.

Afb.5 Het linker menu

Afb.8 Interface wachtwoord invoeren

Fig.4 My Device-interface

Afb.7 Interface wifi -module aan

Fig.6 Apparaat-toevoegen-interface

Afb.9 Verbinden met
gespecifi ceerde wifi 

1

Terug Terug Terug

10

11

13

14

15

12

2

3
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1. Volg de instructies op de pagina (afb.7), klik op de knop op de module en houd deze 1 sec. 
ingedrukt tot er twee lampjes branden en de AP-verbinding is gemaakt, klik op       om te bevestigen, 
klik op       om naar de volgende pagina te gaan.
2. Klik op       om het wifi -wachtwoord voor de huidige verbinding in te voeren, klik op       om te 
bevestigen.
3. Ga naar systeeminstellingen, verbinden met gespecifi ceerde Wifi , klik op       om de “Smart_
AP_xxx” te selecteren, klik op     voor het pop-upvenster (afb.10), volg de instructies en ga naar de 
wifi -instellinginterface (afb.11).

Afb.11 Interface wifi -instellingen

Afb.14 Interface apparaat verbinden

Afb.10 Interface instellingen

Afb.13 Interface netwerk
confi gureren

Afb.12 Verbinden met
gespecifi ceerde wifi 

Afb.15 Interface scannen

15

14

1312
11

10

17 16

18

19
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4. Ga naar de vorige pagina om naar de interface voor het netwerk confi gureren te gaan (afb.12), 
klik op       om u aan te melden bij een WLAN-netwerk, klik op      om te annuleren, klik op       om 
naar de volgende pagina te gaan (afb.13); klik op       om het apparaat te verbinden (afb.14).

5. Klik op “OK” om deze applicatie toe te staan de camera te gebruiken voor het scannen van 
de streepjescode op de warmtepomp (afb.15); klik op “OK”, het verbinden van het apparaat is 
voltooid (afb.16).

6. Nadat het verbinden van de wifi  en DTU is voltooid, gaat u terug naar My Device (afb.17).

19
18

1716

Afb.17 Interface apparaatbeheerAfb.16 Interface apparaat verbinden

Verwijderen
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5.4 Apparaatbeheer
De werking van apparaatbeheer is als volgt:

Afb.18 Hoofdinterface apparaat

Fig.21 Interface tijdklokinstellingen Afb.20 Hoofdinterface apparaat Afb.22 Interface probleemoplossing

Afb.19 De gebruikersinterface

Terug

Terug Terug

Klik om
de tijdin-
stellingen 
aan te 
passen

Klik om
aan of uit 
te zetten
Aan: 
groen
Uit: grijs

Display
de fout

Klik om
de oplos-
sing
te lezen

Klik om
de tijdklok 
voor mute
in te stellen

Waar-
schuwing

De huidige bedrijfs-
modus weergeven

Klik om de
doeltemp. aan te 
passen

De meest recente
3-daagse weerbe-
richt tonen

1

2

2
3

1

5

5

3

4

4
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P I C T O -
GRAM

NAAM FUNCTIES

AAN/UIT Klik om het apparaat aan of uit te zetten

Stille modus uit Weergave stille modus uit, klik om de stille modus te activeren

Stille modus aan Weergave stille modus aan, klik om de stille modus te deactiveren

Modi Modus wijzigen: Koelen--Verwarmen--Auto

Koelen Weergave koelmodus, klik erop om de bedrijfsmodus te wijzigen

Verwarmen Weergave verwarmmodus, klik erop om de bedrijfsmodus te wijzigen

Auto Weergave auto-modus, klik erop om de bedrijfsmodus te wijzigen

Tijdklokinstellingen Klik erop om naar de interface voor tijdklok aan/uit en mute-tijdklokin-
stellingen te gaan

Probleemoplossing Klik erop om naar de interface voor probleemoplossing te gaan

Menu Klik om het menu in- of uit te klappen
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6. Veelgestelde vragen
Internettoegang succesvol.

Verbindingsproblemen door te grote afstand 
tussen router en wifi-module.

App kan niet met het apparaat verbinden, 
toont: “Failed to connect to device”.

App kan niet met het apparaat verbinden, 
toont: “Device offline”.

Er gaat iets mis met mijn apparatuur.

Groen lampje.

Gebruik een verlengkabel tussen de wifi-
module en de warmtepomp.

Gebruik een wifi-versterker:

Voeg een extra router toe tussen de originele 
router en de wifi-module.

Netwerkprobleem, controleer uw netwerk.

De wifi-module is niet aangesloten op het 
netwerk, controleer de verbinding van de 
wifi-module of herstart de module en verbind 
deze opnieuw.

Controleer de foutmelding in de instellingen of 
op het display van de warmtepomp.

Zoek de foutcode op in de 
instructiehandleiding van de warmtepomp.

Neem indien nodig contact op met uw 
leverancier voor aftersales-onderhoud.



Wij behouden ons het recht voor om alles of delen van de inhoud van dit document aan te passe
 zonder voorafgaande kennisgeving
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Contactgegevens

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, België

Tel. +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaringen voor dit product kunnen worden gedownload van 
de website van House of Duratech: www.duratech.be


