
DLM-600

Handleiding

LINK Master

DLM-600



32

         3.3.1.1. Bedieningsfuncties  39
         3.3.1.2. Geavanceerde bedieningsfuncties  40
      3.3.2. App 41
      3.3.3. Bediening DMX-controller 41
      3.3.4. RS485 commandoset 41
   3.4. Updaten 43
   3.5. Veiligheidsvoorwaarden 43
4. Warmtepomp 44
   4.1. Installatie 44
      4.1.1. DURAHEAT warmtepomp 44
      4.1.3. Multi-merk warmtepomp zonder LINK-dongle 45
      4.2.1. De DURAHEAT warmtepomp koppelen 46
   4.3. Werking 47
      4.3.1. LINK Touch 47
      4.3.2. App 47
      4.3.3. RS485 47
   4.4 Updaten voor ‘DURAHEAT’ warmtepomp 48
   4.5. Veiligheidsvoorwaarden 49
5. Filterpomp 50
   5.1. Installatie 50
      5.1.1. DURAFLOW Inverter-filterpomp bedradingsinstructies 50
      5.1.2. Multi-merk AAN/UIT-filterpomp bedradingsinstructies 51
   5.2. Configuratie 53
      5.2.1. DURAFLOW Inverter-filterpomp koppelen 53
      5.2.2. Multi-merk AAN/UIT-filterpomp 54
      5.2.3. Multi-merk Inverter-filterpomp 54
   5.3. Werking 55
   5.4. Updaten 56
   5.5. Veiligheidsvoorwaarden 57
6. Afdekking 58
   6.1. Installatie 58
      6.1.1. DURACOVER afdekkingsysteem bedradingsinstructies 58
      6.1.3. Installatie sleutelschakelaar 60
   6.2. Configuratie 61
      6.2.1. DURACOVER afdekkingsysteem 61
         6.2.1.1. Koppelen  61
         6.2.1.2. Kalibreren  61
         6.2.1.3. Configuratie van de dodemansknop (DMS)  62
      6.2.2. Multi-merk afdekking 63
         6.2.2.1 Koppelen  63
         6.2.2.2. Kalibreren  64
   6.3. Werking 65
      6.3.1. DURACOVER afdekkingsysteem 65
         6.3.1.1. Toetsenbord  65
         6.3.1.2. LINK Touch  66
         6.3.1.3. DURACloud App  68

Inhoud
1. Intro ductie 7
   1.1. Over de LINK Master 7
   1.2. Inhoud verpakking 8
   1.3. Toetsenbord 9
      1.3.1. Toetsenbord controller 10
      1.3.2. Toetsenbord gateway 10
2. LINK Master 11
   2.1. Installatie 11
      2.1.1. Mechanische installatie 11
         2.1.1.1. Positionering  11
         2.1.1.2. Voorzieningen  12
      2.1.2. Elektrische installatie 13
         2.1.2.1. Bedradingsinstructies  14
      2.1.3. Netwerkinstallatie 15
      2.1.4. DMX controller-installatie  16
      2.1.5. RS485 controller-installatie 16
   2.2. Configuratie 17
      2.2.1. Opstarten systeem 17
         2.2.2.1 Account en permissies  17
         2.2.2.2. DuraCloud - eigenaar zwembad  18
      2.2.3. Andere apparaten configureren 19
      2.2.4. Configureren relais A & B 20
      2.2.5. Configureren invoer C als niveausensor 20
      2.2.6. LINK Touch koppelen 20
      2.2.7. Configureren slimme regels 21
      2.2.8. Configureren zwembadmodus - Planner 22
   2.3. Werking 26
      2.3.1. Bediening toetsenbord 26
         2.3.1.1. Toetsenbord controller  26
         2.3.1.2. Toetsenbord gateway  27
      2.3.2. Detectie-/koppelmodus  28
      2.3.3. Automatische modus  29
      2.3.4. Handmatige modus (servicemodus) 30
   2.4. Updaten 32
      2.4.1. Controller 32
      2.4.2. Gateway 32
   2.5. Veiligheidsvoorwaarden 33
3. Zwembadverlichting 34
   3.1. Installatie 35
      3.1.1. Bedradingsinstructies 35
      3.2.1. Selectie lamptype 36
      3.2.2. Synchronisatie zwembadverlichting 37
      3.2.3. Handmatige synchronisatie zwembadverlichting 37
   3.3. Werking 38
      3.3.1. LinkTouch 38



54

         6.3.1.4. Sleutelschakelaar  69
      6.3.2. Multi-merk afdekking 70
         6.3.2.1. Toetsenbord  70
         6.3.2.2. LINK Touch  70
         6.3.2.3. DURACloud App  72
         6.3.2.4. Sleutelschakelaar  73
   6.4. Updaten 74
   6.5. Veiligheidsvoorwaarden 75
7. DuraCloud 76
   7.1. Installatie 76
   7.2. Configuratie 76
   7.3. Werking 76
      7.3.1. Toegankelijkheid 76
      7.3.2. Kenmerken 77
   7.4. Updaten 77



7

LI
N

K
 M

A
ST

E
R

6

1. Intro ductie

1.1. Over de LINK Master
Bedankt voor uw aanschaf van dit House of DURATECH-product. Lees deze 
handleiding goed door voor gebruik om de juiste werking van het appa-
raat te garanderen. Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig 
gebruik.

De LINK Master is een elektrische hub met vooraf geïnstalleerde bedrading 
waarmee alle technische zwembadgerelateerde apparaten kunnen worden 
verbonden. Het systeem maakt complexe zwembadinstallaties makkelijker 
te installeren en te verbinden. Zo is het mogelijk om verschillende appara-
ten samen te laten werken zonder eigen bekabeling te verbinden tussen die 
apparaten.

House of DURATECH-apparaten worden automatisch herkend en standaard 
ingesteld. U hebt tevens de mogelijkheid om Multi-merk-apparaten toe te 
voegen en te verbinden.

De LINK Master is uitgerust met meerdere ‘slimme’ invoer- en uitvoer-aan-
sluitingen voor uw zwembadapparatuur. Zo heeft u volledige toegang tot 
het DuraLinkTM-assortiment van verbonden producten. 

Verbind de LINK Master met het internet en hij zal automatisch verbinding 
maken met de DuraCloud App  en Portal voor eenvoudige configuratie en 
bediening van de verschillende apparaten.

De LINK Master zorgt voor een efficiënte en veilige bediening van uw 
zwembad.

Hou er rekening mee dat de LINK Master een precies en gevoelig systeem is 
dat altijd met zorg moet worden behandeld. Tijdens de installatie gelden de 
toepasselijke wet- en regelgeving van het land en de plaats waar de installa-
tie plaatsvindt.
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 1.2. Inhoud verpakking

Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd met het product.
- 1 x kast
- 1 x muurbevestingsplaat
- 2 x driehoek-kastdeursleutels
- 1 x Korte handleiding
- 1 x Bevestigingsset (schroeven, pluggen)
- 1 x antenne

 1.3. Toetsenbord

Gedetailleerd overzicht van de LINK Master en de twee toetsenborden erin.

DLM-600

DLM-600
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 1.3.1. Toetsenbord controller

Manual-knop Filling-knop Aux-knop Afdekking-knop

Gebruikt om te schakelen 
tussen de handmatige en 
automatische modus.

Gebruikt voor het in-/
uitschakelen van de vulm-
odus van het zwembad.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de Auxilia-
ry-poort.

Deze knop opent/sluit de 
zwembadafdekking.

DuraLink-knop Heating-knop Sensors-knop Relay A-knop

Gebruikt voor het in-/
uitschakelen van detecti-
emodus.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de warm-
tepomp.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de sensoren. 
(Standaard brandt deze led)

Gebruikt voor het 
activeren van uw Relais 
A-functie. (→ 2.2.3.)

Cleaning-knop Filtration-knop Lights-knop Relay B-knop

Gebruikt voor het in-/
uitschakelen van de 
reinigingsmodus van het 
zwembad

Gebruikt voor het 
aan- of uitzetten van de 
fi lterpomp.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de zwembad-
verlichting.

Gebruikt voor het 
activeren van uw Relais 
B-functie (→ 2.2.3.)

 1.3.2. Toetsenbord gateway

AAN/UIT-knop Cloud-led

Deze knop zet de gateway 
aan/uit.

Deze led brandt wanneer 
uw LINK Master een inter-
netverbinding heeft.

DuraLink-led Direct Wifi -knop

Deze led knippert als er een 
DuraLink-bericht wordt 
ontvangen.

Deze knop activeert een 
verbindingspunt op uw 
gateway.

Owner-knop

Deze knop wordt gebruikt 
om de eigenaar te worden 
in de DuraCloud App (→ 
2.2.2.2.)

 2. LINK Master

 2.1. Installatie

 2.1.1. Mechanische installatie

 2.1.1.1. Positionering

Belangrijke richtlijnen om te volgen voor het kiezen van de juiste locatie 
voor het installeren van de LINK Master.

- De antenne moet bevestigd worden op de bovenkant rechts van de 
 LINK Master
- De LINK Master-kast moet verticaal gemonteerd worden en 
 permanent bevestigd worden op een massieve muur met
 voldoende draagvermogen.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de LINK Master-kast voor een 
 ongehinderde luchtdoorstroming. (zie onderstaande tekening)

30
0 

m
m

 

30
0 

m
m

 

DLM-600



13

LI
N

K
 M

A
ST

E
R

12

- De locatie waar de LINK Master wordt geïnstalleerd moet   
 beschutting bieden tegen stof en water om te zorgen dat het
 apparaat goed kan functioneren.
- De omgevingstemperatuur moet tussen de 0°C en +40°C zijn en  
 zo constant mogelijk. 
- De relatieve luchtvochtigheid op de locatie van de installatie mag  
 niet hoger zijn dan 90%, er mag geen condensatie plaatsvinden. 
- Directe warmte of zonlicht op het apparaat moeten worden
 vermeden. De LINK Master is niet geschikt voor installatie buiten.

- De DuraCloud App en LINK Touch hebben toegang tot de   
 LINK Master nodig voor confi guratie van bepaalde instellingen 
 en kalibraties. 
- Om volledige communicatie tussen de DuraCloud App en de
 LINK Master mogelijk te maken, dient deze te worden aangesloten  
 op een router die draadloze (cloud-)toegang verschaft. (→ 2.1.3)
- Voor correcte communicatie tussen de LINK Touch en de
 LINK Master moet deze een vrij radiosignaal kunnen verzenden. 
- Hou er ook rekening mee dat voor de veiligheid van de bediening  
 van de afdekking, de LINK Touch alleen geplaatst mag worden op  
 een plek die volledig zicht biedt op het volledige zwembad.

 2.1.1.2. Voorzieningen

Voor er met de elektrische installatie begonnen kan worden, dienen de vol-
gende voorzieningen aanwezig te zijn op de installatieplek.

- Stroomvoorziening  230VAC 32A
- Netwerkkabel 

Zorg ervoor dat de kabelsectie (mm²) voor de stroomkabel overeenkomst 
met de kabellengte en voldoet aan de toepasselijke landelijke eisen.

2.1.1.3. Fysieke installatie

1. Bevestig de wandbevestigingsplaat op de muur met de meegeleverde 
(pluggen en) schroeven. 
2. Til de Link Master op en positioneer deze voor de haken van de bevesti-
gingsplaat. (makkelijker met 2 personen)
3. Laat de Link Master zakken en laat de haken in de gaten in de achterkant 
van de kast schuiven.

Controleer of de Link Master stevig op zijn plek zit. 

DLM-600



15

LI
N

K
 M

A
ST

E
R

14

 2.1.2. Elektrische installatie

Gedetailleerd overzicht van de LINK Master en de onderdelen erin.

DLM-600-overzicht

DLM-600-aansluitklemmen

 2.1.2.1. Bedradingsinstructies

Voor het openen van de behuizing moet altijd de stroom afgesloten wor-
den. Aanpassing van de elektrische aansluiting en het werk van aanpassin-
gen en onderhoud moeten alleen uitgevoerd worden door een bekwame 
elektricien! 

- Check de sticker aan de binnenkant van de kastdeur voor
 eenvoudige installatie. Verbind alle apparaten aan de
 aansluitklemmen onderin de kast.
- Raadpleeg elk afzonderlijk hoofdstuk (3-6) voor de specifi eke
 installatie-instructies voor de apparaten. Zorg dat alle aansluitingen  
 stabiel zijn door de aansluitklemschroeven goed aan te draaien.
- Sluit de 230VAC voedingskabel aan  
- Zorg voor de juiste aansluiting van de aarde (aansluitklem 1)

De DLM-600 mag 500VA en een stroomsterkte van 42A niet over-
schrijden 

DLM-600 sticker binnenkant kast

Antenne

Transformator

Gateway

Stroom
onderbrekers

Aansluit
klemmen

Controller
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 2.1.3. Netwerkinstallatie

Voor communicatie tussen de DuraCloud App en de LINK Master moet deze 
aangesloten zijn op een router die draadloze (cloud)toegang biedt. Deze 
toegang is noodzakelijk om uw LINK Master volledig te kunnen confi gureren 
(→ 2.2)

De router moet aangesloten worden op de LAN-poort. (tekening hieronder)

 2.1.4. DMX-controller-installatie

De DMX-controller kan op de volgende manier aangesloten worden op de 
LINK Master. 

Sluit de DMX-controllerkabels aan om de aansluitklemmen 
29 en 30 op de DLM-600
Voor meer informatie over het gebruik van de DMX-commando's, raadpleeg 
(→ 3.3.5.) 

DLM-600 DMX-aansluiting

 2.1.5. RS485 controller-installatie
Een controller met RS485-aansluiting kan op de volgende manier
aangesloten worden op de LINK Master. 

Sluit de RS485-controllerkabels aan op de aansluitklemmen 
29 en 30 op de DLM-600
Voor meer informatie over het gebruik van de RS485-commando's,
raadpleeg (→ 4.3.3.) 

DLM-600 RS485-aansluiting

DLM-600
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 2.2. Confi guratie

 2.2.1. Opstarten systeem

Voor de eerste opstart van de LINK Master worden de Controller- en
Gateway-toetsenborden gebruikt, omdat de DuraCloud App en
LINK Touch nog niet gekoppeld zijn aan de LINK Master.

Hou er ook rekening mee dat de laatste stap van de eerste opstart van 
de Gateway het zoeken naar mogelijke software-updates is. Dit proces is 
alleen mogelijk wanneer er een netwerkverbinding met internettoegang is 
gemaakt. Als u hebt gekozen voor de lokale netwerkverbinding (→ 2.1.3.), 
wordt deze stap van het opstarten overgeslagen. 
- Zet de LINK Master aan door de voeding in te schakelen.
- Op het toetsenbord zullen alle leds kort één keer knipperen, om hun  
 werking te testen.
- Op het toetsenbord van de controller blijven alle leds van
 verbonden apparaten AAN.
- Op het gateway-toetsenbord zal de aan-/uitknop 30 seconden lang  
 knipperen. Dit betekent dat het systeem opgestart wordt.
- Twee minuten na het opstarten, zal de “DuraCloud”-led tonen of de  
 LINK Master verbinding met het internet heeft gemaakt (led AAN)
 of niet (led UIT).
- Wanneer de internetverbinding is gemaakt, zal de LINK Master nu  
 gaan zoeken naar eventuele software-updates.
- Tijdens het updateproces is de LINK Master volledig    
operationeel.

 2.2.2. DURACloud app koppelen
 2.2.2.1 Account en permissies

De DuraCloud App werkt met rollen die verschillende permissieniveaus 
hebben. De rollen kunnen ‘lokale’ en/of ‘cloud’-toegang hebben tot de
LINK Master.
Lokale toegang = anonieme accounts specifi ek voor de gateway waarvoor 
lokale netwerktoegang moet worden gecreëerd.
Cloudtoegang= gebruikersaccounts die worden gecreëerd in de cloud en 
gelinkt kunnen worden aan een of meer gateways.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de combinaties.
Rollen Verkregen door Te verkrijgen na Cloudaccount Lokaal

account

1 Gast

Lokaal verzoek

Verbinden met gateway

(automatisch)
NEE

JA2

Eigenaar

Druk op owner-knop

JA
3 Ander eigenaarsac-

count

- Promotie

- Weblink activeren

4 Installateur PPS Gecertifi ceerd door PPS NEE

 2.2.2.2. DuraCloud - eigenaar zwembad

De DuraCloud App geeft toegang tot alle opties die beschikbaar zijn voor de 
confi guratie van het zwembad, op een slimme en eenvoudige wijze. 

Vervolgens zal de DuraCloud App de ‘Eigenaarsrol’ voor het zwembad
verkrijgen.
- Zorg dat de smartphone of tablet die u gebruikt, is verbonden met  
 hetzelfde netwerk als de LINK Master.
-  Open de DuraCloud App op uw apparaat.
-  Open het menu linksboven
-  Navigeer naar “Claim Ownership”
-  Druk op de gateway-toetsenbordknop “Owner” om geautoriseerde  
 toegang te verkrijgen.
- Klik op de gateway in de DuraCloud App die u promotie wil geven
-  Wanneer de DuraCloud App aangeeft dat hij de eigenaar is
 geworden, is de procedure succesvol voltooid.
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 2.2.3. Andere apparaten confi gureren

Voor u verdergaat met het koppelen van de LINK Touch (→ 2.2.6.), is het 
belangrijk dat alle geïnstalleerde apparaten correct zijn gekoppeld aan de 
LINK Master.

- Zwembadverlichting (→ 3.2.)
- Warmtepomp  (→ 4.2.)
- Filterpomp  (→ 5.2.)

2.2.4. Confi gureren relais A & B 

Voor u verdergaat met de confi guratie van de relais, controleer of de
 DuraCloud App de eigenaarsrol van het zwembad heeft ingesteld.  
 (→ 2.2.2.2.)

- Zorg dat de DuraCloud App is verbonden aan hetzelfde netwerk als  
 de LINK Master.
- Open de DuraCloud App op uw apparaat
- Selecteer het zwembad dat u wilt confi gureren
- Wanneer de DuraCloud App de eigenaarsrol voor dit zwembad  
 heeft, verschijnt er een instellingenicoontje rechtsboven.
- Klik op het instellingenicoontje
- U kunt nu relais A & B aanpassen naar de gewenste modus.
- Relais A
 - UIT
 - Open multi-merk afdekking
 - Toggle
 - Pulse
 - FilterpumpBoost
- Relais B
 - UIT
 - Multi-merk afdekking sluiten
 - Toggle
 - Pulse
 - Vullen

De beschikbare opties voor het instellen van de relais zijn direct 
gerelateerd aan de aangesloten apparaten.

Voorbeeld; wanneer u de DuraCover gebruikt, blijven zowel relais A als B 
vrij, maar wanneer u een Multi-merk afdekking gebruikt, worden zowel 
relais A als B toegewezen voor het openen en sluiten en kunnen deze niet 

worden gebruikt voor andere functionaliteiten.

 2.2.5. Confi gureren invoer C als niveausensor
Invoer C kan niet handmatig worden geconfi gureerd, deze werkt volgens de 
volgende regels:
- De niveausensor moet aangesloten zijn op invoer C
 (zie technische  installatie)
- De niveausensor is alleen actief wanneer relais B staat ingesteld op  
 “fi lling” (vullen)
- Het vulregelsysteem dat is aangesloten op de LINK Master wordt  
 geactiveerd

 2.2.6. LINK Touch koppelen

Om de LINK Master te bedienen met de LINK Touch afstandsbediening 
moet er eerst een verbinding worden gemaakt door de twee apparaten te 
koppelen. 

- De “Pairing”-modus stelt de LINK Touch in staat om een draadloze  
 verbinding te maken met de LINK Master.
- Tijdens dit koppelproces dient de LINK Touch dicht bij    
 (<2m) de LINK Master te zijn.

Na het voltooien van de koppeling, zal de LINK Touch draadloos de geïn-
stalleerde House of DURATECH apparaten (warmtepomp, zwembadver-
lichting en afdekking) of vergelijkbare multi-merk-voorzieningen (beperkte 
functies) kunnen bedienen.

Stappen voor het koppelen:
- Druk op de DuraLink-knop op uw controllertoetsenbord.
- De DuraLink-knop gaat AAN en gaat 15 minuten lang in   
 koppelmodus
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 - Warmup 
  – Wanneer de warmtepomp is gedeactiveerd, zal de
  warmtepomp nog 15 minuten blijven draaien tot volledige  
  stop, om schade te voorkomen aan de interne schakeling  
  van de warmtepomp
  – wanneer de fi lterpomp niet loopt, wordt de
  temperatuurmeting in de warmtepomp beïnvloed door de  
  omgevingstemperatuur. Wanneer deze temperatuur meer  
  dan 3 graden (meer of minder) verschilt van de laatst
  bekende temperatuur, wordt de fi lterpomp aangezet 
  gedurende 5 minuten om de watercirculatie te beginnen en  
  de zwembadwatertemperatuur opnieuw te meten.

 2.2.8. Confi gureren zwembadmodus - Planner

Afhankelijk van de zwembadmodus zal de controller zich anders gedragen. 
Alle modi hebben hun specifi eke voordelen.

Dit zijn onze verschillende zwembadmodi:
- High
- Normal
 - on/off 
 - Multi-merk Inverter-fi lter
 - DURAFLOW inverter
- Eco
 - on/off 
 - Multi-merk Inverter-fi lter
 - DURAFLOW inverter

- OFF

- High
→ Alles draait op volle snelheid

Stappen op LINK Touch voor koppelen:
- Druk één keer op dit koppelscherm op uw LINK Touch-display 

Hou het scherm drie seconden 
ingedrukt om het instellingen-
menu te openen.

Raak het scherm één keer aan om 
de LINK Touch in koppelmodus te 
brengen.

SETTINGS
Pair start

- De LINK Touch begint nu met het koppelen aan de LINK Master
- Wanneer het koppelen succesvol is afgerond, toont het
 LINK Touch-display “Paired”.

 2.2.7. Confi gureren slimme regels

Slimme regels zijn voorgeprogrammeerd om de processen van specifi eke 
zwembadapparatuur te automatiseren die zijn aangesloten op de
LINK Master. De enige handmatige optie is het selecteren, activeren
en deactiveren van de slimme regels.
Slimme regels
- De fi lterpompsnelheid aanpassen wanneer de afdekking actief is
 • Not boost – fi lterpomp loopt op normale snelheid bij   
  het openen en sluiten van de afdekking
 • Disabled - Filterpomp wordt niet beïnvloed bij openen of  
  sluiten
 • OFF – fi lterpomp uit bij openen of sluiten 
- Filterpomp in boost om de aanzuiglijn te ontluchten
- Heat Pump - Is automatisch, kan niet gedeactiveerd worden
 - Cooldown - Wanneer de warmtepomp is gestopt blijft de  
  fi lterpomp nog vijf minuten langer draaien, water blijft   
  circuleren en alle restwarmte uit de warmtepomp halen.
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NORMAL INVERTER

- Eco
→ Alles draait op de minimale snelheid die nodig is om het

 zwembad schoon en warm te houden. Geen automatische
 systemen zullen werken buiten de geplande tijden.

ECO ON/OFF

- Normal
→ Dagelijks gebruik, de controller houdt het zwembad zo schoon  

 en warm als mogelijk met zo min mogelijk energieverbruik.

NORMAL ON/OFF

NORMAL MULTI-BRAND INVERTER
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 2.3. Werking
Wanneer de confi guratie is voltooid, is de LINK Master gereed voor dagelijks 
gebruik. De LINK Master staat standaard en daarom in de meeste gevallen in 
de automatische modus.

• Automatische modus (→ 2.3.3.) 
 Aanvullende werkingsmodi & informatie met toelichting   
 zijn te vinden in de volgende hoofdstukken.
• Koppelmodus (→ 2.3.2.)
• Handmatige modus (→ 2.3.4.)
• Meldingen en fouten (→ 2.3.5.)

 2.3.1. Bediening toetsenbord

 2.3.1.1. Toetsenbord controller

Manual-knop Filling-knop Aux-knop Afdekking-knop

Gebruikt om te schakelen 
tussen de handmatige en 
automatische modus.

Gebruikt voor het in-/
uitschakelen van de vul-
modus van het zwembad.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de Auxilia-
ry-poort.

Deze knop opent/sluit de 
zwembadafdekking.

DuraLink-knop Heating-knop Sensors-knop Relay A-knop

Gebruikt voor het in-/
uitschakelen van detec-
tiemodus.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de warm-
tepomp.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de sensoren. 
(Standaard brandt deze led)

Gebruikt voor het 
activeren van uw Relais 
A-functie. (→ 2.2.3.)

Cleaning-knop Filtration-knop Lights-knop Relay B-knop

Gebruikt voor het in-/
uitschakelen van de 
reinigingsmodus van het 
zwembad

Gebruikt voor het 
aan- of uitzetten van de 
fi lterpomp.

Gebruikt voor het aan- of 
uitzetten van de zwembad-
verlichting.

Gebruikt voor het 
activeren van uw Relais 
B-functie (→ 2.2.3.)

ECO MULTI-BRAND INVERTER

ECO INVERTER

- Off 
→ Alles staat uit
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 2.3.1.2. Toetsenbord gateway

AAN/UIT-knop Cloud-led

Deze knop zet de gateway 
aan/uit.

Deze led brandt wanneer 
uw LINK Master

DuraLink-led Direct Wifi -knop

Deze led knippert als er een 
DuraLink-bericht wordt 
ontvangen.

Deze knop activeert een 
verbindingspunt op uw 
gateway.

Owner-knop

Deze knop wordt gebruikt 
om de eigenaar te worden 
in de app (zie eigenaar 
worden)

 2.3.2. Detectie-/koppelmodus

De koppel-/detectiemodus wordt gebruikt om House of DURATECH-appa-
raten met de LINK Master te verbinden. De LINK Master kan met alle appara-
ten uit het DuraLinkTM connected assortiment koppelen.

Het inschakelen van koppel-/detectiemodus:
Deze modus wordt aangezet door op de Duralink-knop te drukken op het 
controllertoetsenbord van de LINK Master. De koppelmodus blijft 15 minu-
ten actief. 
Alle apparaten staan uit wanneer de koppelmodus start.

Het koppelen van een apparaat kan begonnen worden door op de de-
vice-knop op het toetsenbord te drukken. Zie de bijbehorende hoofdstuk-
ken in deze handleiding om met een DURAHEAT Warmtepomp/DURAFLOW 
Filterpomp/DURACOVER-afdekking/... te koppelen.

Deze koppelmodus wordt ook gebruikt om afstandsbedieningen te koppe-
len (zoals de LINK Touch 2.2.6) ).

De onderste rij ledjes geeft aan of een apparaat succesvol aan de
LINK Master is gekoppeld:
Ze betekenen het volgende:
• UIT: geen DuraLinkTM-apparaat verbonden met de LINK Master
• AAN: DuraLinkTM-apparaat verbonden met de LINK Master
• LANGZAAM KNIPPEREND: koppelen bezig
• 3 KEER SNEL KNIPPEREND: koppeling succesvol

Multi-merk apparaten worden altijd handmatig aangesloten: dit wordt 
toegelicht in de hoofdstukken voor elk apparaat.
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 2.3.3. Automatische modus 

Standaard staat de LINK Master in automatische modus. In deze modus 
volgt de LINK Master de planning die hoort bij de geselecteerde zwembad-
modus. 
(→ 2.2.8.)

Terugkeren naar automatische modus
• Van de handmatige modus kan de LINK Master naar de
 automatische modus gaan door op de MANUAL-knop op het
 toetsenbord te drukken.
• Van de koppelmodus kan de LINK Master naar de automatische  
 modus gaan door op de DURALINK-knop op het toetsenbord te  
 drukken.

Reinigen gebruiken in de automatische modus.
• Reinigen kan ge(de)activeerd worden met een korte druk op de  
 cleaning-knop op het toetsenbord.
• Wanneer reinigen actief is, worden de volgende wijzigingen
 toegepast:
 • De fi lterpomp wordt ingesteld op BOOST
 • Zuivering wordt uitgeschakeld indien geconfi gureerd als:  
  "on fi ltration" in de DuraCloud App-zwembadinstellingen.
• Reinigen wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld.

Vullen gebruiken in de automatische modus.
• Vullen is alleen beschikbaar wanneer relais B is geconfi gureerd als  
 vullen-uitvoer (→ 2.2.3.), indien vullen wordt geactiveerd zonder de  
 juiste correcte confi guratie van relais B, knippert de led 3 keer snel.
 • Wanneer vullen actief is, worden de volgende wijzigingen  
  toegepast:
  • Filterpomp aan.
  • Filterklep geactiveerd.
 • Het vullen wordt na 3 uur automatisch uitgeschakeld.

• Vullen kan handmatig bediend worden door op de fi lling-knop 
 op het toetsenbord te drukken of met een speciale niveausensor
 die een digitaal signaal verstuurd (aangesloten op invoer C).

Wanneer de niveausensor wordt geactiveerd, zal het signaal dat naar invoer 
C wordt verstuurd de vulcyclus inschakelen. Deze cyclus schakelt vullen 3 
uur lang in, gevolgd door een stop van 9 uur. De 3 uur vullen beginnen op-
nieuw na de stop van 9 uur indien het signaal voor vullen actief blijft. Indien 
het signaal niet langer actief is, stopt de cyclus. Een nieuwe vulcyclus begint 
wanneer er een nieuws signaal wordt ontvangen. 

 2.3.4. Handmatige modus (servicemodus)
De handmatige modus (servicemodus) wordt gebruikt om handmatige toe-
gang te geven tot elk afzonderlijk apparaat. De werking van ieder apparaat 
kan handmatig in- of uitgeschakeld worden met de toetsenbordknoppen, 
LINK Touch of DuraCloud App.

De handmatige modus kan op twee manieren worden geactiveerd. 

1. Door op de Manual-knop te drukken wordt de handmatige modus  
 geactiveerd. Dit schakelt meteen alle apparaten uit en geeft
 handmatig toegang tot elk apparaat. 
2. Wanneer de LINK Master in automatische modus is, zal het drukken  
 op een van de knoppen Heating/ Filtration/ Aux/ Sensors/ Relay A/  
 Relay B alle apparaten in handmatige modus zetten.

Op de achtergrond wordt de huidige status van alle apparaten (Heating/ 
Filtration/ Aux/ Sensors/ Relay A/ Relay B) gekopieerd naar de handmatige 
modus, en voor de knop waarop is gedrukt, wordt het commando uitge-
voerd.

Hou er rekening mee dat in handmatige modus apparaten nog steeds ande-
re apparaten in zullen schakelen om correct te werken. (voorbeeld: wanneer 
de warmtepomp handmatig wordt ingeschakeld, wordt ook de fi lterpomp 
geactiveerd)

De LINK Master blijft in de handmatige modus werken tot deze
modus wordt uitgeschakeld door op de manual-knop op het 
toetsenbord te drukken of automatisch na 3 uur.
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Reinigen gebruiken in de handmatige modus.
• Reinigen kan ge(de)activeerd worden met een korte druk op de  
 cleaning-knop op het toetsenbord.
• Wanneer reinigen actief is, worden de volgende wijzigingen
 toegepast:
 • De filterpomp wordt ingesteld op BOOST
 • Zuivering wordt uitgeschakeld indien geconfigureerd als:  
  "on filtration"
• Reinigen wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld.

Alle andere apparaten blijven werken zoals ingesteld.

Vullen gebruiken in de handmatige modus.
• Vullen is alleen beschikbaar wanneer relais B is geconfigureerd als  
 vullen-uitvoer (→ 2.2.3.), indien vullen wordt geactiveerd zonder de  
 juiste correcte configuratie van relais B, knippert de led 3 keer snel.
 • Wanneer vullen actief is, worden de volgende wijzigingen  
  toegepast:
  • Filterpomp aan.
  • Filterklep geactiveerd.
 • Het vullen wordt na 3 uur automatisch uitgeschakeld.
 • Vullen kan handmatig bediend worden door op de   
  filling-knop op het toetsenbord te drukken. 

2.4. Updaten

2.4.1. Controller

De LINK Master-controller kan op verschillende manieren geüpdatet
worden. 
• De eerste is een geautomatiseerd proces waarmee de firmware  
 van de LINK Master en alle apparaten wordt geüpdatet wanneer de  
 gateway een nieuwe firmware-image ontvangt, met alle firmware  
 van de aangesloten apparaten.
• De tweede is een handmatige procedure waarbij een SD-kaartje  
 met de firmware-update (alleen LINK Master) in de SD-kaartsleuf  
 wordt gestoken op het schakelbord van de controller. (alleen
 beschikbaar voor geautoriseerd House of DURATECH
 ondersteunend personeel) 
 o Updateprocedure:
  - Schakel de LINK Master uit
  - Steek de SD-kaart in de sleuf
  - Zet LINK Master aan
  - LINK Master-controller zal updaten (8 onderste leds  
   tonen een golf-animatie tijdens het updaten)
  - Wanneer de update is voltooid, zal de LINK Master  
   automatisch opnieuw opstarten.
  - U kunt nu de SD-kaart verwijderen.
 o OPMERKING: de handmatige procedure updatet alleen de  
   LINK Master. De aangesloten apparaten worden 
NIET geüpdatet. Let erop dat de modelversies van alle apparaten nog steeds  
compatibel zijn met de geüpdatete LINK Master.
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3. Zwembadverlichting
DuraVision biedt vier soorten zwembadverlichting (modelcodes in lijst) 
welke aangesloten kunnen worden op de LINK Master. Elk type heeft zijn 
eigen functionaliteit, en de PLC is volledig compatibel met alle functies die 
beschikbaar zijn op de LINK Master.
- AAN/UIT besturing zwembadverlichting
 - PLW WH 
 - PLP WH
 - PLP WW
 - DVM WH
 - DVS WH
 - PLP BL
- Langzame scènewissel – Wissel zwembadverlichting (minder snel,  
 1,1 sec. uit-tijd, aan-/uitzetten) 
 - PLS RGB
- Snelle scènewissel – Wissel zwembadverlichting (sneller, 0,2 sec.  
 uit-tijd, aan-/uitzetten) 
 - DVM RGB
 - DVS TW
 - DVS RGB
- PLC - Power Line Communication-bestuurde zwembadverlichting
 - PLP TW
 - PLP RGB
 - DVP RGBW

Bij het gebruik van multi-merk-zwembadverlichting dient een van de bo-
venstaande bijbehorende zwembadverlichtingen te worden geselecteerd. 
Bijvoorbeeld: klassieke halogeenspots werken met de aan-/uit-bestuurde 
instelling voor zwembadverlichting.

2.4.2. Gateway

De LINK Master-gateway kan ook geüpdatet worden.
• De gateway downloadt, installeert, valideert en  start automatisch  
 nieuw op wanneer er verbinding is met het internet en er een
 nieuwe firmwareversie beschikbaar is.

2.5. Veiligheidsvoorwaarden
De LINK Master is uitgerust met een aantal veiligheidsfuncties. Deze zijn 
onder te verdelen in twee hoofdcategorieën. 
- Extern
 - Differentiële schakelaar 30mA
 - Stroomonderbrekers
- Intern
 - Stroommeting op alle 12V- & 24V-uitgangen van de   
  controller
 - Softwarebeveiliging voor maximale stroomsterktes
 - Automatische instelling voor maximale stroomsterktes
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 3.1. Installatie
De zwembadverlichting mag 450VA en de stroomsterkte 37,5A niet over-
schrijden

 3.1.1. Bedradingsinstructies

Er zijn twee manieren om de zwembadverlichting te bedraden. Daarbij heeft 
de ‘Ster’-aansluiting de voorkeur boven ‘keten’-lay-out, voor optimaal func-
tioneren met de LINK Master.

Zwem-
bad 
huis

Zwembad

Zwem-
bad 
huis

Zwembad 

Ketenaansluiting Steraansluiting

De draden van de zwembadverlichting worden aangesloten op de toege-
wezen visionklem. Zorg dat de schroeven stevig zijn aangedraaid!  

Bedrading DLM-600 zwembadverlichting

 3.2. Confi guratie
De aangesloten zwembadverlichting wordt automatisch gekozen door de 
LINK Master. We raden echter sterk aan om de instellingen te controleren en 
indien nodig het specifi eke model zwembadverlichting te selecteren in de 
DuraCloud App. (→ 3.2.1.)

 3.2.1. Selectie lamptype

Volg de onderstaande volgorde:
- Open de DuraCloud App en zorg dat deze de eigenaarsrol voor het  
 zwembad in kwestie heeft.
- Maak verbinding met het betreff ende zwembad voor u de instelling  
 controleert/verandert.
- Klik op de instellingknop rechts bovenin het DuraCloud
 App-scherm.
- In de lampinstellingen kan het type zwembadverlichting worden  
 veranderd.
 - UNKNOWN (standaard geselecteerd)
 - PLW WH 
 - PLS RGB
 - DVM WH
 - DVM RGB
 - DVS WH
 - DVS TW
 - DVS RGB
 - PLP WH
 - PLP TW
 - PLP WW
 - PLP BL
 - PLP RGB
 - DVP RGBW

Bij het gebruik van multi-merk-zwembadverlichting moet de lamp geselec-
teerd worden van een van de bijbehorende soorten zwembadverlichting. 
Bijvoorbeeld: klassieke halogeenspots werken met de aan-/uit-bestuurde 
instelling voor zwembadverlichting. Zie volledige lijst (→ 3.0)
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 3.2.2. Synchronisatie zwembadverlichting

Deze synchronisatie wordt niet gebruikt voor het aan-/uitzetten van 
zwembadverlichting en PLC-bestuurde zwembadverlichting

Synchronisatie is alleen nodig voor het wisselen van de zwembadverlichting, 
om te zorgen dat alle lampen dezelfde kleurvolgorde volgen.

Dit proces van het synchroniseren van de scènes duurt over het algemeen 
45 seconden.

Volg de onderstaande volgorde om de wisselende zwembadverlichting te 
synchroniseren:
- Raak het display van de LINK Touch 3 seconden aan
- Dit activeert het instellingenmenu, gebruik het pijltje om te
 navigeren
- Ga naar menu “Lights setting enter” en raak het display aan
 om in te voeren
- Het display toont de optie “On/Off  Sync start”
- Raak het display aan om deze optie te activeren. De lampen gaan in  
 een synchronisatiemodus, dit duur ongeveer 45 seconden.
- Wacht tot alle zwembadverlichting dezelfde kleur blauw is. Dit
 betekent dat de synchronisatie succesvol is voltooid.

 3.2.3. Handmatige synchronisatie zwembadverlichting

Wanneer de wisselende zwembadverlichting niet meer synchroon loopt 
en de lampen niet langer dezelfde kleur weergeven, dient een handmati-
ge synchronisatie te worden uitgevoerd om de zwembadverlichting weer 
synchroon te laten lopen. Deze handmatige synchronisatie kan geactiveerd 
worden vanaf de LINK Touch.

De handmatige synchronisatieprocedure betreft het aan- en uitzetten van 
de zwembadverlichting volgens een specifi ek tijdpatroon. Aan het einde van 
de handmatige synchronisatie is de zwembadverlichting blauw.

 3.3. Werking

 3.3.1. LinkTouch

De LINK Touch kan gebruikt worden om de zwembadverlichting draadloos 
te bedienen, de LINK Touch biedt de volgende functies:
- Het aan- of uitzetten van de zwembadverlichting
- Dimmen van de zwembadverlichting (alleen PLC-zwembad-
 verlichting)
- De kleur veranderen (alleen voor RGB-zwembadverlichting)
- Kleurscènes veranderen (vooraf ingesteld door DuraVision)
- Veranderen CCT (Correlated Color Temperature) voor RGB- en
 TW-zwembadverlichting
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3.3.1.1. Bedieningsfuncties

AAN/UIT verlichting:
 Druk op de knop om alle verlichting  
 aan of uit te zetten

Kleurwiel:
 Schuif om de kleur van de zwembadver  
 lichting te veranderen (alleen DLT10-RGB)

Kleurprogramma:
 Drukken voor vorige kleurenprogramma.

Kleurprogramma:
 Drukken voor volgende
 kleurenprogramma.

Corelated Colour temperature (CCT):
 Schuif naar rechts om de zwembadverlichting aan te  
 passen van warm wit naar koel wit

Dimniveau:
 Schuif naar rechts om de helderheid    
 van de zwembadverlichting verhogen

3.3.1.2. Geavanceerde bedieningsfuncties

AAN/UIT verlichting:
 Hou 1 seconde ON/OFF ingedrukt om de  
 huidige instellingen te zien

Activeer het instellingenmenu, gebruik vervolgens de rechter pijltjes-
toets om de gewenste instelling te selecteren en de linker pijltjestoets 
om de instelling te verlaten.

Activeer het instellingenmenu, 
gebruik vervolgens de rechter pijltjes-
toets om de gewenste instelling te 
selecteren

Raak het display 3 seconden aan om  
 het instellingenmenu te activeren.
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3.3.2. App

3.3.3. Bediening DMX-controller

Bij het gebruik van een DMX-controller voor de bediening van de zwem-
badverlichting zijn de functionaliteiten van de LINK Touch of de DuraCloud 
App niet meer actief.

3.3.4. RS485 commandoset

Functie Commando Opmerking Voorbeeld Bes-
chik-

baar in 
aan-/

uitmo-
dus

Beschik-
baar in 

PLC-mo-
dus

Lamps OFF PL0 Alle verlichting uit X X

Lamps ON PL1 Alle verlichting aan X X

Program UP PsU Spring naar volgende 

programma

X X

Program Down PsD Teruggaan naar vorige 

programma

X

Set Program PSxx xx is de decimaal die die 

het programmanummer 

weergeeft (01-14)

PS06 = spring naar programma 

6

X

Auto sync pro-

cedure

PsS Voert de automatische syn-

chronisatieprocedure uit

X X

White 1 PW1 Spring naar wit 1 (program-

ma 12)

X

White 2 PW2 Spring naar wit 2 (program-

ma 13)

X

White 3 PW3 Spring naar wit 3 (program-

ma 14)

X

Set RGB PCrrrgggbbb rrr,ggg,bbb zijn de decimale 

waardes van de RGB-

waarde (met inleidende 

nullen)

1) PC255128064 = Volledig 

outputniveau op kleur rood, 

half outputniveau op kleur 

groen, ¼ outputniveau op kleur 

blauw

2) PC255255255 

= Alle kleuren op 

volledig output-

niveau

3) PC000000000 

= Alle kleuren uit

X

Set Dim value PDxxx Stel de OUTPUT-waarde 

van de lamp in in %

(000 - 100)

PD075 = 75% outputniveau (op 

alle leds)

X

Set DMX startAd-

dress

PAxxxyz Y = ‘e’ of ‘E’ PA035E = stel DMX startadres 

in op 35 [35(R), 36(G), 37(B)]

X

Set color in 

percentage

Pprgbe Variabele waarde, rgb = 

ASCII 0-255, e = eindteken

Pp25050100e = rood 25%, 

groen 50%, blauw 100%

X

Set color in hex Pcrgbe Variabele waarde, rgb = 

ASCII 0-255, e = eindteken

Pc64128255e = rood 25%, 

groen 50%, blauw 100%

X

ON/OFF relais-

besturing

RPMx x = 1 (aan), 0 (uit) PRM1 = relais aan-/uitbestur-

ing AAN

X X

Color tempera-

ture

PTxyz x = tienduizend; y = dui-

zend; z = honderd

PT035 = stel witte kleur-

temperatuur in op 3500K (in 

stappen van 500K)

X
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3.4. Updaten
Momenteel ondersteunt de DuraVision zwembadverlichting updaten op 
afstand niet.

3.5. Veiligheidsvoorwaarden
- Gebruik geen DC-spanning met de zwembadverlichting
- Zorg dat de spanning voldoet aan de vereiste 12VAC (10-14 VAC)

4. Warmtepomp

4.1. Installatie
De LINK Master is uitgerust met 'slimme' functies voor de DURAHEAT warm-
tepomp. Deze ‘slimme’ functies werken alleen met het warmtepomponder-
deel van het DuraLinkTM Connected-productassortiment.
• DURAHEAT warmtepompen
• Multi-merk met LINK-dongle

Multi-merk warmtepompen zonder LINK-dongle worden niet ondersteund.

De LINK Master ondersteunt alleen de elektrische aansluiting van een éénfa-
se 230VAC warmtepomp. De maximale voeding is beperkt tot 20A met een 
piekstroom van 25A. Het aansluiten van driefase 400VAC (krachtstroom) 
wordt niet ondersteund.

4.1.1. DURAHEAT warmtepomp

De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om de
DURAHEAT warmtepomp aan te sluiten op de LINK Master.

Bedrading DLM-600-warmtepomp
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4.1.2. Multi-merk warmtepomp met LINK-dongle
Multi-merk warmtepompen met de LINK-dongle worden herkend als een  
DURAHEAT warmtepomp en worden op een vergelijkbare manier bedraad 
als de bovenstaande DURAHEAT warmtepompen. 

De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om de
DURAHEAT warmtepomp aan te sluiten op de LINK Master.

Bedrading DLM-600-warmtepomp

4.1.3. Multi-merk warmtepomp zonder LINK-dongle

Multi-merk warmtepompen zonder worden niet ondersteund. Ze worden 
niet geïnstalleerd en bediend als een stand-alone apparaat. 

De aangegeven aansluitklemmen op de LINK Master kunnen niet gebruikt 
worden voor de elektrische aansluiting.

4.2. Configuratie
4.2.1. De DURAHEAT warmtepomp koppelen

Multi-merk warmtepompen met de LINK-dongle worden herkend als een  
DURAHEAT warmtepomp en worden op een vergelijkbare manier gekop-
peld de DURAHEAT warmtepompen.

Om de DURAHEAT warmtepomp goed te laten werken, dient deze gekop-
peld te worden aan de LINK Master. Hou er rekening mee dat de LINK Touch 
en DuraCloud App vereisen dat de DURAHEAT warmtepomp eerst wordt 
gekoppeld.

Volg de onderstaande reeks om de DURAHEAT warmtepomp te koppelen.
- Druk op de ‘DuraLink’-knop op het toetsenbord van de 
 LINK Master-controller
 o Het ledje zal branden om te laten zien dat de detectie-/ 
  koppelmodus actief is. De LINK Master blijft gedurende  
  15 minuten in de detectie-/koppelmodus.
- Wanneer het ledje ‘Heating’ uit blijft, betekent dit dat er nog geen  
 DURAHEAT warmtepomp is verbonden.
- Klik op de ‘Heating’-knop om de LINK Master te koppelen aan een  
 nieuwe  DURAHEAT warmtepomp.
- Het lampje knippert langzaam tijdens dit koppelproces.
- Wanneer er een succesvolle verbinding is gemaakt, zal het lampje  
 3 keer snel knipperen en blijft het ‘Heating’-lampje constant aan.
- De koppelmodus kan nu gesloten worden door op de DuraLink-  
 knop te drukken  
- De LINK Master gaat in automatische modus
- De warmtepomp start op en na 1 – 2 min. zouden de temperaturen  
 moeten verschijnen op LINK Touch en in de DuraCloud App.

Maar één DURAHEAT warmtepomp kan per keer gekoppeld zijn aan de LINK 
Master. Om een nieuwe DURAHEAT warmtepomp aan te sluiten, moet het 
koppelproces opnieuw worden uitgevoerd. Dit zal de bestaande verbinding 
overschrijven.

Wanneer het koppelen is voltooid, moet u controleren of zowel de LINK 
Touch als de DuraCloud App dezelfde temperatuur-instellingen weergeven 
voor de DURAHEAT warmtepomp. 
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Als dit nog niet het geval is, dient hetzelfde koppelproces herhaald
te worden.

 4.3. Werking

 4.3.1. LINK Touch

De LINK Touch kan worden gebruikt om de DURAHEAT warmtepomp 
draadloos te bedienen, de LINK Touch ondersteunt de volgende functies 
voor het besturen van de DURAHEAT warmtepomp:
- De DURAHEAT warmtepomp aan- of uitzetten
- De ingestelde zwembadwatertemperatuur veranderen
- De actuele zwembadwatertemperatuur weergeven
- Foutfeedback (DURAHEAT warmtepomp-foutmeldingen
 weergegeven op uw LINK Touch)

Foutcodes zijn pompspecifi ek, dus bevestig de code in de handleid-
ing van de betreff ende warmtepomp.

 4.3.2. App

De DuraCloud App kan worden gebruikt om de DURAHEAT warmtepomp 
draadloos te bedienen, de DuraCloud App ondersteunt de volgende functies 
voor het besturen van de DURAHEAT warmtepomp:
- De DURAHEAT warmtepomp aan- of uitzetten
- De ingestelde zwembadwatertemperatuur veranderen
- De actuele zwembadwatertemperatuur weergeven
- Foutfeedback (DURAHEAT warmtepomp-foutmeldingen
 weergegeven op uw DURACloud App)

 4.3.3. RS485

Beschikbaar in toekomstige versie.

 4.4 Updaten voor ‘DURAHEAT’ warmtepomp
Multi-merk warmtepompen met de LINK Dongle worden herkend als een 
DURAHEAT warmtepomp en de LINK Dongle wordt op een vergelijkbare 
manier geüpdatet als de DURAHEAT warmtepompen.

De gateway updated automatisch de DuraHeat warmtepompen wanneer er 
verbinding is met het internet en er een nieuwe fi rmwareversie beschikbaar 
is.
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 4.5. Veiligheidsvoorwaarden
- Raadpleeg de DURAHEAT warmtepomphandleiding voor specifi eke  
 veiligheidskenmerken.
- Voor de LINK Master, dient u de DURAHEAT voedingwaardes   
 vermeld in het installatiehoofdstuk niet te overschrijden. (→ 4.1.)

 5. Filterpomp
De zelfaanzuigende DURAFLOW Inverter-fi lterpomp wordt volledig bediend 
met de LINK Master. Multi-merk fi lterpompen worden ook ondersteund, 
maar hou er rekening mee dat de beschikbare LINK Master-aansluitingen 
voor Multi-merk apparaten beperkt zijn.

 5.1. Installatie
De LINK Master ondersteunt drie soorten fi lterpompen:
• DURAFLOW Inverter-fi lterpomp
 o Biedt volledige variabele fi ltersnelheden 
• Multi-merk AAN/UIT-fi lterpomp
 o Altijd aan op dezelfde snelheid
• Multi-merk Inverter-fi lterpomp
 o Kan draaien op twee vaste snelheden NORMAAL en BOOST,  
  variabele snelheden worden niet ondersteund.

Het is essentieel om eerst de handleiding van de DURAFLOW Inverter fi l-
terpomp aandachtig te lezen voor u werkt aan de elektrische aansluitingen 
met de LINK Master. 

 5.1.1. DURAFLOW Inverter-fi lterpomp bedradingsinstructies

Zorg dat de aangeraden kabelsecties worden gevolgd bij het aansluiten van 
de DURAFLOW Inverter-fi lterpomp. 

De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om de
DURAHEAT Inverter-fi lterpomp aan te sluiten op de LINK Master. Zorg dat 
de schroeven stevig zijn aangedraaid!

Bedrading DLM-600-fi lterpomp
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 5.1.2. Multi-merk AAN/UIT-fi lterpomp bedradingsinstructies

Zorg dat de aangeraden kabelsecties worden gevolgd bij het aansluiten 
van de Multi-merk aan/uit-fi lterpomp.

De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om de
Multi-merk aan/uit-fi lterpomp aan te sluiten op de LINK Master. Zorg dat
de schroeven stevig zijn aangedraaid!

Bedrading DLM-600-fi lterpomp

 5.1.3. Multi-merk Inverter-fi lterpomp bedradingsinstructies
Zorg dat de aangeraden kabelsecties worden gevolgd bij het aansluiten van 
de Multi-merk Inverter-fi lterpomp. 

De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om de
Multi-merk Inverterfi lterpomp aan te sluiten op de LINK Master. Zorg dat de 
schroeven stevig zijn aangedraaid!

De Multi-merk Inverter-fi lterpomp-bedrading is pompspecifi ek! En dient 
uitgevoerd te worden door een bekwame elektricien. Omdat er mogelijk 
extra kabels aangesloten moten worden om boost te selecteren met de 
beschikbare relais A op de LINK Master.

De Multi-merk Inverter-fi lterpomp dient bedraad en geconfi gureerd te 
worden om de volgende besturing te ondersteunen:
• Wanneer relais A open is (niet geactiveerd): de Multi-merk
 Inverter-fi lterpomp dient geprogrammeerd te worden om op een  
 vaste normale snelheid te draaien.
• Wanneer relais A is gesloten (geactiveerd): De Multi-merk
 Inverter-fi lterpomp moet op een vaste maximumsnelheid draaien

Hou er rekening mee dat de beschikbare LINK Master-aansluitingen 
voor Multi-merk apparaten beperkt zijn. Bijvoorbeeld: wanneer
relais A gebruikt wordt voor de Multi-merk Inverter-fi lterpomp, 
is het niet mogelijk om de LINK Master ook te gebruiken voor 
een Multi-merk afdekking. Ze kunnen niet in combinatie gebruikt 
worden.   

Bedrading DLM-600 fi lterpomp met boostkabel
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 5.2. Confi guratie

 5.2.1. DURAFLOW Inverter-fi lterpomp koppelen

Om de DURAFLOW Inverter-fi lterpomp goed te laten werken, dient deze 
gekoppeld te worden aan de LINK Master. Hou er rekening mee dat de
LINK Touch en DuraCloud App vereisen dat de DURAFLOW Inverter-
fi lterpomp eerst wordt gekoppeld.
Volg de onderstaande reeks om de DDURAFLOW fi lterpomp te koppelen.

- Druk op de ‘DuraLink’-knop op het toetsenbord van de 
 LINK Master-controller
 o Het ledje zal branden om te laten zien dat de detectie-/ 
  koppelmodus actief is. De LINK Master blijft gedurende  
  15 minuten in de detectie-/koppelmodus.
- Wanneer het ledje ‘Filtration’ uit blijft, betekent dit dat er nog geen 
 DURAFLOW Inverter-fi lterpomp is aangesloten.
- Klik op de ‘Filtration’-knop om de LINK Master te koppelen aan
 een nieuwe DURAFLOW Inverter-fi lterpomp.
- Het lampje knippert langzaam tijdens dit koppelproces.
- Wanneer er een succesvolle verbinding is gemaakt, zal het lampje  
 3 keer snel knipperen en blijft het ‘Filtration’-lampje constant aan.
- De koppelmodus kan nu gesloten worden door op de DuraLink-  
 knop te drukken  
- De LINK Master gaat in automatische modus

Wanneer de DURAFLOW Inverter-fi lterpomp succesvol is gekoppeld, wor-
den alle instellingen automatisch gedaan. Er is geen verdere confi guratie 
nodig via de DuraCloud App.

 5.2.2. Multi-merk AAN/UIT-fi lterpomp

De Multi-merk AAN/UIT-fi lterpomp vereist geen speciale koppeling met de 
LINK Master. Het is al onderdeel van het LINK Touch koppelproces met de 
LINK Master.

Echter, de Multi-merk AAN-/UIT-fi lterpomp vereist wel dat de fi lterpomp-
modus correct wordt toegewezen.

Het toewijzen wordt gedaan door de fi lterpompmodus in te stellen op ‘on/
off ’ in de DuraCloud App.

 5.2.3. Multi-merk Inverter-fi lterpomp

De Multi-merk Inverter-fi lterpomp vereist geen speciale koppeling met de 
LINK Master. Het is al onderdeel van het LINK Touch koppelproces met de 
LINK Master. 
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 5.3. Werking
De fi lterpomp is het kernapparaat voor een zwembadopstelling. Het zorgt 
voor de wateromloop die nodig is om de meeste andere apparaten te laten 
werken. Daarom wordt de werking van de fi lterpomp volledig beheerd door 
de LINK Master, de gebruiker hoeft niet in te grijpen.

Hou er rekening mee dat de zwembadmodi de planning voor het aanzetten 
en de Inverter-snelheden van de fi lterpomp regelen.
Daarnaast kunnen slimme regels invloed hebben op de zwembadmodus-
planning. 
Controleer deze planningen om te zorgen dat ze overeenkomen met de 
werkzame modus van de fi lterpomp.

 5.4. Updaten
De gateway updated automatisch de DURAFLOW Inverter-fi lterpomp 
wanneer er verbinding is met het internet en er een nieuwe fi rmwareversie 
beschikbaar is.
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 5.5. Veiligheidsvoorwaarden
Raadpleeg de DURAFLOW Inverter-fi lterpomphandleiding voor specifi eke 
veiligheidsvoorwaarden.

Raadpleeg de Multi-merk fi lterpomphandleiding voor specifi eke veiligheids-
voorwaarden.

 6. Afdekking

 6.1. Installatie
Het is essentieel om eerst de handleiding van de DURACOVER aandachtig te 
lezen voor u werkt aan de elektrische aansluitingen met de LINK Master.

Bij het selecteren van een plek voor de schakelaar, is het belang-
rijk dat er vrij zicht is op het zwembad wanneer deze schakelaar 
bediend wordt. Zo kan de gebruiker direct ingrijpen als er zich een 
probleem voordoet.

De LINK Master-bediening voor Multi-merk afdekkingen wordt onder-
steund. Hou er rekening mee dat de confi guratie van de LINK Master een 
handmatig proces is en zorgvuldig gevolgd moet worden om de Multi-merk 
afdekking correct te laten werken.
(→ 6.2.2.)

 6.1.1. DURACOVER afdekkingsysteem bedradingsinstructies

Zorg dat de aangeraden kabelsecties (kabel B in afbeelding …. ) worden
gevolgd bij het aansluiten van het DURACOVER afdeksysteem.

A

B

Tubular Motor

DuraCover Tube

Water Level

Control Box (DLM-450/DLM-600)
Connection Box
 in Cable Well
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De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om het
DURACOVER afdeksysteem aan te sluiten op de LINK Master.

Bedrading DLM-600-afdekking

 6.1.2. Bedradingsinstructies Multi-merk afdekking
Een Multi-merk afdekking wordt ondersteund door de open- en 
dicht-schakelaarfuncties te simuleren met het gebruik van de relais A en B 
aansluitklemmen op de LINK Master.

Wanneer er een schakelaar wordt gebruikt, moet deze worden aangesloten 
op de LINK Master, dit signaal wordt ontvangen en doorgegeven door de 
LINK Master via relais A en B naar de standalone Multi-Brand controller. 

De LINK Master is 'een beetje' het middelpunt van de Multi-Brand afdekking. 
Deze informatie is belangrijk voor de LINK Master om te zorgen dat de slim-
me regels correct werken.

Bedrading DLM-600 Multi-merk afdekking

 6.1.3. Installatie sleutelschakelaar

Zowel het DURACOVER afdeksysteem als de Multi-merk afdekking kunnen 
bediend worden met een sleutelschakelaar.

De aangegeven aansluitklemmen moeten gebruikt worden om de sleutel-
schakelaar aan te sluiten op de LINK Master.

• De kabels van de sleutelschakelaar moeten worden aangesloten op 
 o aansluitklemmen 23 en 24 - het contact sluiten zal   
  de afdekking SLUITEN
 o Aansluitklemmen 25 en 26 - het contact sluiten zal   
  de afdekking SLUITEN

Bedrading DLM-600-sleutelschakelaar
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 6.2. Confi guratie

 6.2.1. DURACOVER afdekkingsysteem

 6.2.1.1. Koppelen

Het DURACOVER afdeksysteem vereist geen speciale koppeling met de 
LINK Master. Het is al onderdeel van het LINK Touch koppelproces met de 
LINK Master.

 6.2.1.2. Kalibreren

Om het DURACOVER afdeksysteem correct te openen en te sluiten, moet 
het gekalibreerd worden met de LINK Touch.

Volg de onderstaande volgorde:
• Raak het display van de LINK Touch 3 seconden aan om naar het  
 instellingenmenu te gaan
• Gebruik de pijltjes om door het menu te navigeren en selecteer  
 “Cover Settings” door het display aan te raken
• Gebruik het pijltje naar rechts om te navigeren naar “Cover
 Calibration”.
• Selecteer “Cover Calibration” door het display aan te raken.
• Het display toont nu “Forward Direction”.
• Druk op de “Cover Close”- of “Cover Open”-knop op de LINK Touch  
 om te controleren of de DuraCovermotor in de juiste richting loopt.
• Wanneer de motor in de verkeerde richting loopt, kan de richting  
 eenvoudig veranderd worden door op de ON/OFF-knop onder het  
 display te drukken. 
• Nu zou de motor de goede richting op moeten lopen.
• Gebruik het pijltje naar rechts. Het displaymenu toont nu   
 “Position Open”.
• Druk op de “Cover Open”-knop op de LINK Touch, tot de afdekking  
 de correcte “Position Open” heeft bereikt.
• Raak de ON/OFF-knop aan onder het display om de    
 “Open”-positie te bevestigen.
• Nu toont het displaymenu “Position Close”.
• Druk op de “Cover Close”-knop op de LINK Touch, tot de afdekking  
 de daadwerkelijke gesloten positie heeft bereikt.
• Raak de ON/OFF-knop aan onder het display aan om de   
 “Position Close” te bevestigen.
• Nu toont het display “Confi rm Store”.
• Raak de ON/OFF-knop aan onder het display aan om de   
 kalibratie succesvol is voltooid.
• Gefeliciteerd, het display toont nu “cover calibration success”.

 6.2.1.3. Confi guratie van de dodemansknop (DMS)

Een cruciale confi guratie is het instellen van de dodemansknop (DMS) Dit 
is een veiligheidsfunctie die gevaarlijke en schadelijke situaties voorkomt bij 
het gebruik van de afdekking.

Preventieve maatregel. Zorg er altijd voor dat er visueel contact is 
met het zwembad wanneer u de afdekking bedient.

• Wanneer de DMS-werking is ingeschakeld, doet de afdekking het  
 alleen wanneer de knop of schakelaar ingedrukt blijft, bij loslaten  
 stopt de afdekking onmiddellijk.

• Wanneer de DMS-werking is uitgeschakeld, doet de afdekking het  
 met één druk op de knop of draai van de schakelaar. Ze stopt pas  
 wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt of de schakelaar wordt  
 gedraaid.

Zowel de LINK Touch als de DuraCloud App kunnen worden gebruikt om de 
DMS-instelling te confi gureren. De DMS-instelling kan afzonderlijk voor het 
openen en het sluiten worden ingesteld.

Volg de onderstaande volgorde bij het gebruik van de LINK Touch:
• Raak het display van de LINK Touch 3 seconden aan om naar het  
 instellingenmenu te gaan
• Gebruik het pijltje naar rechts om door het menu te navigeren en  
 selecteer “Cover Settings” door het display aan te raken
• Gebruik het pijltje naar rechts om te navigeren naar “DMS Mode”.
• Selecteer de juiste “DMS Mode” door het display aan te raken.
• Bevestig door terug te gaan naar het display door twee keer   
 op het linkerpijltje te drukken.
 o Uitgeschakeld
 o  Alleen openen
 o Alleen sluiten
 o Ingeschakeld
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Volg de onderstaande volgorde bij het gebruik van de DuraCloud App:
- Open de DURACloud App
- Zorg dat u staat ingesteld als eigenaar van het zwembad (2.2.2.2.)
- Selecteer het zwembad dat u wilt confi gureren
- Klik op de instellingknop rechts bovenin het DuraCloud App
- Ga naar “DeadManSwitch mode” en verander de waarde naar   
 “Disabled“, “Open only”, “Close only”, “Enabled”

 6.2.2. Multi-merk afdekking

Multi-merk afdekkingen die gebruik maken van hun eigen standalone afdek-
kingcontroller kunnen bediend worden via relais A en B op de LINK Master.

In dit geval sturen de twee relais A en B van de LINK Master de standalone 
afdekkingcontroller aan en simuleren ze een sleutelschakelaar-contact (het 
links/rechts draaien van de motor)

Voor verdere kalibratie van de Multi-merk afdekking en de positionering, 
kunt u de handleiding van het specifi eke apparaat raadplegen.

 6.2.2.1 Koppelen

De Multi-merk afdekking vereist geen speciale koppeling met de LINK 
Master. Het is al onderdeel van het LINK Touch koppelproces met de LINK 
Master.

Echter, de Multi-merk afdekking vereist wel dat relais A en B correct worden 
toegewezen aan het openen en sluiten van de afdekking.

Het toewijzen wordt gedaan door de afdekkingsmodus in te stellen op
‘multibrand’ in de DuraCloud App.

 6.2.2.2. Kalibreren

Voor verdere kalibratie van de Multi-merk afdekking en de positionering, 
kunt u de handleiding van het specifi eke apparaat raadplegen.

 6.3. Werking

 6.3.1. DURACOVER afdekkingsysteem

De volledige bediening van het DURACOVER afdeksysteem is geïntegreerd 
binnen de LINK Master.

 6.3.1.1. Toetsenbord controller

De LINK Master Controllertoets ‘Cover’ kan worden gebruikt om het DURA-
COVER afdeksysteem te bedienen. 

Het drukken is geregeld in een cyclus. Na elke druk op de toets gaat hij naar 
de volgende afdekkingsfunctie. 
‘open → stop → sluit → stop → open → …’

Wanneer de dodemansknop (DMS) is ingeschakeld, moet de toetsenbord-
toets ingedrukt gehouden worden om de functie te activeren.

Wanneer de dodemansknop (DMS) is uitgeschakeld, kan de toetsenbord 
toets losgelaten worden na het indrukken. Het openen en sluiten werken tot 
de gekalibreerde eindpunten van de afdekking. 
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 6.3.1.2. LINK Touch

De knoppen voor het openen en sluiten van de afdekking op de LINK Touch 
kunnen worden gebruikt om het DURACOVER afdeksysteem te bedienen. 

Het aanraken van het symbool om de afdekking te openen op het LINK 
Touch-scherm opent de afdekking.
Het aanraken van het symbool om de afdekking te sluiten op het LINK 
Touch-scherm sluit de afdekking.

Pool cover OPEN:
 Indrukken of ingedrukt houden om de  
 zwembadafdekking te openen,   
 afhankelijk van uw DMS-instelling.

Pool cover CLOSE:
 Indrukken of ingedrukt houden om  
 de zwembadafdekking te sluiten,  
 afhankelijk van uw DMS-   
 instelling.

Wanneer de dodemansknop (DMS) is ingeschakeld, moeten de symbolen 
voor afdekking openen of afdekking sluiten op de LINK Touch ingedrukt 
gehouden worden om de functie te activeren.

Wanneer de dodemansknop (DMS) is uitgeschakeld, kunnen de symbolen 
voor afdekking openen of afdekking sluiten op de LINK Touch na aanra-
ken losgelaten worden. Het openen en sluiten werken tot de gekalibreerde 
eindpunten van de afdekking. 

Wanneer de knoppen voor openen en sluiten op de LINK Touch 
worden geactiveerd of wanneer de sleutel in de sleutelschakelaar 
naar links of naar rechts gedraaid wordt terwijl de afdekking
beweegt, stopt de afdekking onmiddellijk (=noodstop).

Voor DURACOVER afdekkingsystemen:
Het ledlampje van de ingedrukte knop op de LINK Touch knippert wanneer 
de afdekking in bedrijf is. Wanneer de afdekking haar eindpositie open of 
dicht heeft bereikt, stopt het ledlampje op de LINK Touch met knipperen en 
klinkt er een piepsignaal. 

Naast wanneer de afdekking open- of dichtgaat, wordt de feedback van 
de daadwerkelijke positie afgebeeld als een live-animatie op het LINK 
Touch-display.
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 6.3.1.3. DURACloud App

De knoppen voor het openen en sluiten van de afdekking op de DuraCloud 
App kunnen worden gebruikt om het DURACOVER afdeksysteem te
bedienen. 

Het aanraken van het symbool om de afdekking te openen op het
DuraCloud App-scherm opent de afdekking.

Het aanraken van het symbool om de afdekking te sluiten op het 
DuraCloud App-scherm sluit de afdekking.

In het geval dat de afdekking al open is en de gebruiker op de knop voor 
openen drukt, klinkt er een dubbele piep. Ook in het geval dat de afdekking 
al gesloten is en de gebruiker op de knop voor sluiten drukt, klinkt er een 
dubbele piep.

Wanneer de dodemansknop (DMS) is ingeschakeld, zijn de symbolen voor 
afdekking openen of afdekking sluiten op de DuraCloud App niet beschik-
baar.

Dit is een essentiële veiligheidsfunctie die gevaarlijke en schadelijke 
situaties voorkomt bij het gebruik van de DuraCloud App-afdek-
kingsfuncties zonder direct zicht op het zwembad.

Voor DURACOVER afdekkingsystemen:
Wanneer de afdekking open- of dichtgaat, wordt de feedback van de daad-
werkelijke positie afgebeeld als een live-animatie op het DuraCloud App.

 6.3.1.4. Sleutelschakelaar

De standen voor het openen en sluiten van de afdekking op de sleutel-
schakelaars kunnen worden gebruikt om het DURACOVER afdeksysteem te 
bedienen. 

Het draaien van de sleutel naar de stand Openen op de sleutelschakelaar 
opent de afdekking.

Het draaien van de sleutel naar de stand Sluiten op de sleutelschakelaar sluit 
de afdekking.

Wanneer de dodemansknop (DMS) is ingeschakeld, moeten de schakelaar in 
de stand Openen of Sluiten gehouden worden op de sleutelschakelaar om 
de functie te activeren.

Wanneer de dodemansknop (DMS) is ingeschakeld, kan de schakelaar wor-
den losgelaten nadat deze naar de stand Openen of Sluiten is gedraaid. Het 
openen en sluiten werken tot de gekalibreerde eindpunten van de afdek-
king. 

Wanneer de knoppen voor openen en sluiten op de LINK Touch 
worden geactiveerd of wanneer de sleutel in de sleutelschakelaar 
naar links of naar rechts gedraaid wordt terwijl de afdekking
beweegt, stopt de afdekking onmiddellijk (=noodstop).
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 6.3.2. Multi-merk afdekking

 6.3.2.1. Toetsenbord controller

De LINK Master Controllertoetsen ‘Relay A’ en ‘Relay B’ kunnen worden ge-
bruikt om de Multi-merk afdekking te bedienen.

Door op de ‘Relay A’-knop te drukken, opent u uw Multi-merk afdekking.
Door op de ‘Relay B’-knop te drukken, sluit u uw Multi-merk afdekking.

 6.3.2.2. LINK Touch

De knoppen voor het openen en sluiten van de afdekking op de LINK Touch 
kunnen worden gebruikt om de Multi-merk afdekking te bedienen. 

Het aanraken van het symbool om de afdekking te openen op het LINK 
Touch-scherm opent de afdekking.

Het aanraken van het symbool om de afdekking te sluiten op het LINK 
Touch-scherm sluit de afdekking.

Wanneer de knoppen voor openen en sluiten op de LINK Touch 
worden geactiveerd of wanneer de sleutel in de sleutelschakelaar 
naar links of naar rechts gedraaid wordt terwijl de afdekking
beweegt, stopt de afdekking onmiddellijk (=noodstop).

Het ledlampje van de ingedrukte knop op de LINK Touch knippert wanneer 
de afdekking in bedrijf is. Wanneer de afdekking haar eindpositie open of 
dicht heeft bereikt, stopt het ledlampje op de LINK Touch met knipperen en 
klinkt er een piepsignaal. 

Wanneer de Multi-merk afdekking open- of dichtgaat, wordt de feedback 
van de daadwerkelijke positie niet afgebeeld als een live-animatie op het 
LINK Touch-display.

 6.3.2.3. DURACloud App

De knoppen voor het openen en sluiten van de afdekking op de DuraCloud 
App kunnen worden gebruikt om de Multi-merk afdekking te bedienen. 

Het aanraken van het symbool om de afdekking te openen op het
DuraCloud App-scherm opent de afdekking.

Het aanraken van het symbool om de afdekking te sluiten op het DuraCloud 
App-scherm sluit de afdekking.

In het geval dat de afdekking al open is en de gebruiker op de knop voor 
openen drukt, klinkt er een dubbele piep. Ook in het geval dat de afdekking 
al gesloten is en de gebruiker op de knop voor sluiten drukt, klinkt er een 
dubbele piep.

Wanneer de Multi-merk afdekking open- of dichtgaat, wordt de feedback 
van de daadwerkelijke positie niet afgebeeld als een live-animatie op de 
DuraCloud App.
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 6.3.2.4. Sleutelschakelaar

De standen voor het openen en sluiten van de afdekking op de sleutelscha-
kelaars kunnen worden gebruikt om de Multi-merk afdekking te bedienen. 

Het draaien van de sleutel naar de stand Openen op de sleutelschakelaar 
opent de afdekking.
Het draaien van de sleutel naar de stand Sluiten op de sleutelschakelaar sluit 
de afdekking.

Wanneer de knoppen voor openen en sluiten op de LINK Touch 
worden geactiveerd of wanneer de sleutel in de sleutelschakelaar 
naar links of naar rechts gedraaid wordt terwijl de afdekking
beweegt, stopt de afdekking onmiddellijk (=noodstop).

 6.4. Updaten
De LINK Master-gateway wordt automatisch geüpdatet nadat   
House of DURATECH een nieuwe fi rmwareversie uitbrengt. 

De DURACOVER afdeksysteemfuncties zijn onderdeel van
LINK Master-updates en worden naar de LINK Touch gestuurd.

 6.5. Veiligheidsvoorwaarden
Raadpleeg de handleiding van het DURACOVER afdeksysteem voor
specifi eke veiligheidsvoorwaarden.

Bij het selecteren van een plek voor de schakelaar, is het belang-
rijk dat er vrij zicht is op het zwembad wanneer deze schakelaar 
bediend wordt. Zo kan de gebruiker direct ingrijpen als er zich een 
probleem voordoet.
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7. DuraCloud

7.1. Installatie
We hebben onze eigen mobiele app om het zwembad lokaal en op afstand 
te bedienen. Alle functionaliteiten die we bieden in de DuraCloud App zijn 
ook beschikbaar via ons webportaal

De DuraCloud App is te downloaden in de Google Play-store en de Apple 
App Store door te zoeken op “DuraCloud”, u kunt ook een link vinden op 
onze website (https://DURATECH.be).

7.2. Configuratie
Bij het opstarten van de DuraCloud App moet deze worden verbonden aan 
een geselecteerd zwembad om de configuratie te starten.

7.3. Werking

7.3.1. Toegankelijkheid

De DuraCloud App kan gedownload worden in de “Google Play Store” of in 
de “Apple App Store”, na de installatie kan deze verbonden worden met het 
geselecteerde zwembad. 

Het DuraCloud-portaal is te bereiken via onze website (https://duracloud.
DURATECH.be)

7.3.2. Kenmerken
De DuraCloud App en het portaal geven volledige informatie over het 
zwembad en de mogelijkheden om de zwembadapparatuur te bedienen. 
Momenteel ondersteunt de DuraCloud App de volgende functies: 
- Algemene informatie over uw zwembad ophalen
- De zwembadapparatuur bedienen
- Het zwembad en de apparaten configureren
- De status van de LINK Master weergeven
(dit maakt het mogelijk om fouten op afstand in te zien via de LINK Master)
- Gebruikersbeheer
 - Toegangsrechten voor het zwembad toevoegen
  of verwijderen
- Historische grafieken
 - Deze geven gedetailleerde informatie over het gebruik en  
  historische informatie over het zwembad en de aangesloten  
  apparaten.

7.3.3. Hulp op afstand
Wanneer u het DuraCloud-platform gebruikt kan op afstand ondersteuning 
geboden worden voor de LINK Master en de House of Duratech
Connected-apparaten. 
Indien er zich een probleem voordoet, verzoeken wij u eerst het betreffende 
hoofdstuk te lezen om te proberen het probleem met het verbonden
apparaat op te lossen.
Als dit geen uitkomst biedt, kan uw installateur de juiste ondersteuning
bieden en/of sturen. 

Momenteel worden de volgende functies ondersteund: 
• Updates naar de gateway brengen
• SSH-tunnel voor op afstand inloggen op de gateway, ter
 ondersteuning van gedetailleerde diagnose van problemen.

7.4. Updaten
De app zal zich automatisch updaten, afhankelijk van de instellingen voor de 
“App Store” of “Play Store”. De meeste updates voor vertaling vereisten geen 
nieuwe app-update.
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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

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