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Algemene specificaties DLD20 LinkDongleTM

Ingangsspanning 230 VAC

Interface LoRa 865,75MHz

Omgevingstemperatuur -10°C tot +40°C

Vochtigheid 10% tot 90% RV - niet condenserend

Bescherming tegen indringing IP54

Maat Hoogte: 107 mm
Breedte: 65mm
Diepte: 20mm

Gewicht 90g

Technische specificaties

Inhoud doos

Over de DLD20 LinkDongleTM

Handleiding DLD20 LinkDongleTM

De DLD20 LinkDongleTM is een RF-module om de bestaande Dura Pro of 
DURA+i warmtepompen draadloos aan te sluiten en aan te sturen met de 
LinkTouchTM. De DLD20LinkDongleTM moet worden aangesloten op het 
bestaande elektronische circuit van de Dura Pro of DURA+i warmtepomp.
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Instructies voor installatie

1

2

3

Open de bovenklep*

Open het 
elektronicadeksel*

Zoek de RS485-kabel. 
Het heeft een zwarte 
connector en witte, gele, 
rode en zwarte draden.
Het is gemarkeerd met 
gele tape

Schakel de warmtepomp uit en haal de stekker uit het 
stopcontact 

(230 VAC), voorafgaand aan de installatie van de LinkDongleTM
! !

3.

1.

2.

* Getoonde afbeelding is alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan variëren (DURA PRO & 
DURA+i)
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6

7

Verwijder de originele 
spade-connectoren van 
de L- en N-aansluitingen 
en plaats ze op de 
piggybackconnectoren van 
de DLD20.
Bruin = L
Blauw = N

Zoek het aansluitblok 
(de voeding naar de 
warmtepomp)

Sluit de RS-485-kabel van 
de warmtepomp aan op de 
DLD20

4.

5.

6.

7. Plaats de geassembleerde 
piggybackconnectoren 
terug op het klemmenblok

4
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Zoek de SMA-
antenneconnector
(in het 
elektronicacompartiment 
van de warmtepomp. Het is 
gemarkeerd met gele tape)

8.

Verbind de SMA-
antenneconnector met de 
DLD20

9.

Installeer de DLD20 in het 
elektronicacompartiment 
van de warmtepomp. Zorg 
ervoor dat geen van de 
geconnecteerde kabels 
gebogen of beschadigd is

Locatie is afhankelijk van het 
type warmtepomp:

10.

10a 10a. DURA+i:
In het midden van het 
elektronicacompartiment.
U kunt kabelbinders 
gebruiken om het op zijn 
plaats te houden
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12

11

DURAPRO-12, -17, -21:
Plak de DLD20 aan de 
achterkant
van de behuizing van de 
display.
(Verwijder de plakstrip van de 
achterkant van de DLD20)

10b.

DURAPRO-25S, -28TS
Plak de DLD20 vast aan de 
metalen behuizing van de 
warmtepomp.
(Verwijder de plakstrip van de 
achterkant van de DLD20)

10c.

Zet het elektronicadeksel er 
weer op*

Zet de bovenklep er weer op*

11.

12.

10b

10c

* Getoonde afbeelding is alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan variëren (DURA PRO & DURA+i)
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Sluit de warmtepomp opnieuw aan op de netvoeding 
(230VAC) en schakel de stroom in nadat u de DLD20 

LinkDongleTM hebt geïnstalleerd.
! !

Verwijder de plastic beschermkap 
van de antennevoet

Draai de antenne op de antenne-
voet.

Zorg ervoor dat de antenne naar 
boven wijst

13

14

15

13.

14.

15.
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Beoogd gebruik

Dit apparaat is ontwikkeld als RF-aansluitapparaat voor Dura Pro- en 
DURA+i-warmtepompen en wordt bediend met de LinkTouchTM of 
aangestuurd door de LinkMasterTM.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie
• De DLD20 LinkDongleTM mag alleen geïnstalleerd en verbonden 

worden zoals beschreven in deze handleiding.
• Zorg ervoor dat de kabels niet worden gespannen, afgekneld of 

geknikt.
• Gebruik alleen de originele kabels van de warmtepomp en de DLD20 

LinkDongleTM om de installatie te doen.
• Gebruik de kabels niet als ze beschadigd of gerafeld zijn. Wanneer ze 

beschadigd zijn, contacteer dan een gekwalificeerde technieker voor 
de herstelling.

• De DLD20 LinkDongleTM bevat geen onderdelen die onderhouden 
kunnen worden. Probeer niet om de  DLD20 LinkDongleTM zelf te 
onderhouden. Herstellingen moeten uitgevoerd worden door een 
gekwalificeerde technieker.

Veiligheidsinformatie

Besturingsfuncties
Zie LinkTouchTM voor meer informatie over het koppelen met de warmtepomp 
na installatie van de DLD20 LinkDongleTM.
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Milieu / Verwijdering van oude apparatuur

Service & garantie

Naleving van de regelgeving

Dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op een product, de verpakking en/of begeleidende 
documenten betekenen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EG en de nationale 
wetgeving voor de uitvoering van de richtlijn. De richtlijn en de wet schrijven voor dat elektrische 
en elektronische producten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. De klant 
moet zich van het product ontdoen door het af te leveren bij een daartoe aangewezen station voor 
inzameling, verwerking en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De cor-
recte verwijdering van uw oude apparaat is gratis en helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat kunt u contact opnemen met uw 
gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Indien u service of informatie wenst of een probleem heeft, neem dan contact op met uw lokale dealer. Indien nodig 
dan zullen ze
de fabrikant contacteren om uw probleem op te lossen.

Ze zullen u graag verder helpen!

U kunt meer informatie vinden op www.duratech.be

Wij garanderen dat alle onderdelen vrij zijn van fabricagefouten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode 
van twee jaar vanaf de datum van aankoop.
Deze garantie is beperkt tot de eerste detailhandelkoper en is niet overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de fabrikant 
zal niet hoger zijn dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat niet de arbeidskosten voor het 
verwijderen en het opnieuw installeren van het defecte onderdeel, het vervoer van of naar de fabriek en alle andere 
materialen die nodig zijn om de reparatie uit te voeren. Deze garantie dekt geen storingen of defecten die te wijten 
zijn aan het volgende:

1.  Het niet juist installeren, bedienen of onderhouden van de LinkDongleTM volgens de installatierichtlijnen die in  
 deze handleiding staan.
2.  Het vakmanschap van elke installateur van het product.
3.  Misbruik, verandering, ongeval, brand, overstroming, verlichting, knaagdieren, insecten, nalatigheid of overmacht.
4.  Gebruik van niet door de fabriek goedgekeurde onderdelen of accessoires in combinatie met het product.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Dit is de enige garantie die door de fabrikant wordt gegeven, niemand is gemachtigd om andere garanties te geven
namens ons. Deze garantie komt in de plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet bep-
erkt tot elke impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid. Wij wijzen uitdrukkelijk 
elke aansprakelijkheid af en sluiten elke aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, incidentele, indirecte of bestraff ende 
schade voor schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie.
Deze garantie geeft u specifi eke wettelijke rechten, die per land kunnen verschillen.

GARANTIECLAIMS
Voor een snelle behandeling van de garantie, neem contact op met uw dealer en verstrek de volgende informatie: 
aankoopbewijs, modelnummer, serienummer en datum van installatie. De dealer zal de fabrikant contacteren voor 
instructies met betrekking tot de vordering en de locatie van het dichtstbijzijnde servicepunt.

Dit product maakt gebruik van radioapparatuur die volledig voldoet aan de Europese geharmoniseerde normen van 
RED (Radio Equipment Directions) 20/4/53/EC. 

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

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving geheel of 
gedeeltelijk te wijzigen
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Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, België

Tel +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be


