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1. Inleiding 
Deze instructie beschrijft hoe je de besturingsunit vervangt en controleert of de juiste 
software versie geïnstalleerd is. 

 

2. Benodigdheden 
1. S1601010 Besturingsunit Red / S1601049 Besturingsunit Blue (hardware matig zijn dit 

dezelfde kaarten, alleen de SW en met name de standaard parameterset verschilt. De 
geladen software- en parameterversie staat op het etiket van het service-artikel) 

 
2. Grote Pozidriv schroevendraaier 
3. Torx T9 schroevendraaier 
4. ESD-veilig werken hulpmiddelen 
5. Installatie handleiding voor 

o Procedure proefdraaien 
o Eventueel IBS procedure en middelen om locatie specifieke instellingen 

(parameters) opnieuw te bepalen 
 
Eventueel 
6. (Nieuwe) Software en inlaad tools (dongle, laptop en usb kabel) 
7. Een standaard of locatie specifieke parameter file passend bij de software versie 
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3. Instructie 
1. Lees eerst de hele instructie door voordat je start met de werkzaamheden. 

2. Zorg eerst dat het toestel spanningsloos is door de werkschakelaar uit te zetten. 

 

 

3. Verwijder het frontpaneel van het apparaat. 

3.1. Openen van de besturingsunit behuizing 
4. Demonteer de deksel van de besturingsunit omkasting, draai de 6 Pozidriv schroeven los. 

5. De deksel zuigt vaak wat vast door de isolatie tape. Trek de onderzijde met beleid naar je toe om 

de deksel los te halen. 

6. Voor je verder gaat, maar eerst de nodige foto’s van de huidige situatie en aansluitingen, zodat je 

bij twijfel kunt terugkijken hoe de besturingsunit oorspronkelijk was aangesloten en/of als 

draden zijn losgeschoten bij het vervangen, waar deze gemonteerd zaten. 

  

Waarschuwing! 

Schakel eerst de Modul-AIR uit met de werkschakelaar voordat je de 
werkzaamheden start 

Waarschuwing! 

Werk ESD-veilig om schade aan de elektronica te voorkomen 
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3.2. Demonteren van de besturingsunit 
7. Haal 1 voor 1 en met beleid de connectoren en bedrading los van boven naar beneden 

Trek niet aan de bedrading, maar aan de connector. 

 Volg bijvoorbeeld de volgorde: 

a. X4 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

b. X3 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

c. PJ1 leg even goed vast in welke positie de jumper staat 

ingesteld 

d. M1 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

e. 21X Trek deze voorzichtig naar je toe los 

f. N2 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

g. X7 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

h. X2 Indien hier bedrading op is aangesloten, trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

i. X1 Indien hier bedrading op is aangesloten, trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

j. X5 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

k. RJ1 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

l. X6 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

m. M6 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

n. M5 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

o. M2 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

p. X8 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

q. X9 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

r. X10 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

s. X11 Trek deze voorzichtig naar je toe los 

t. M3 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze 

voorzichtig naar je toe los 

u. M4 Houd het klikvingertje ingedrukt en trek deze voorzichtig naar je toe los 

8. Zorg dat alle draden en connectoren zijn losgehaald 

9. Schroef de printplaat die met 6 torx T9 schroefjes vast zit los en verwijder de besturingsunit. 
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3.3. Monteren van de (nieuwe) besturingsunit 
10. Positioneer de besturingsunit op de juiste plek 

11. Schroef de besturingsunit vast met 6 torx T9 schroefjes. 

 
12. De (nieuwe) printplaat bevat lege connectoren die overbodig zijn omdat ze al aanwezig en 

bedraad zijn in de bestaande Modul-AIR. Verwijder de reserve connector op de besturingsunit 

indien die overbodig is. 

13. Sluit achtereenvolgens de bedrading en connectoren van onder naar boven opnieuw aan. 

14. Zie stap 8 en werk bijvoorbeeld van onder naar boven van stap u naar a. Alle connectoren passen 

wat vorm of formaat betreft maar op 1 positie. De enige uitzondering zijn de connector voor X7 

en X11. Hierbij moet op X11 de connector met aarde draad (geel/groen gemarkeerd) De 

connector op X7 bevat enkel zwarte draden. 
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u Plaats connector M4 

  
t Plaats connector M3 

  
s Plaats connector X11 

  
r Plaats connector X10  

 
q Plaats connector X9 

  
p Plaats connector X8   
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o Plaats connector M2  

 
n Plaats connector M5  

 
m Plaats connector M6  

 
l Plaats connector X6 

  
k Plaats connector RJ1 
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j Plaats connector X5 

  
i Plaats connector X1 

 

 

h Plaats connector X2 

  
g Plaats connector X7 

  
f Plaats connector N2  

 



 Modul-AIR Red & Blue – Instructie  Besturingsunit vervangen 

Laatst opgeslagen 13-4-2022  pagina 9 van 10 
 

https://inventum.sharepoint.com/wf/Gedeelde documenten/CR 2020/2009252/Documents/Inventum instructies spare-parts/Modul-AIR 
Red-Blue Besturingsunit vervangen.docx 

e Plaats connector 21X 

  
d Plaats connector M1 

  
c Positioneer jumper PJ1 

 

 

b Plaats connector X3 

  
a Plaats connector X4 
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3.4. Software, parameters en afronding 
15. Als alle draden en connectoren weer zijn aangesloten. Plaats de deksel van de besturingsunit 

omkasting terug. Leg eerst de bovenzijde aan en dan de onderzijde. 

16. Draai de deksel vervolgens vast met de 6 Pozidriv schroeven. 

17. Plaats het frontpaneel terug 

18. Zet de Modul-AIR weer aan, oa door de werkschakelaar AAN te zetten. 

19. Controleer via de display welke software versie actief is. 

Controleer de Regelaarversie via het menu: 

a. Geavanceerde instellingen > 

b. Versie informatie > 

c. Regelaar versie 

 

Wanneer dit de verkeerde software versie is, moet nieuwe software en een nieuwe 

standaard parameter file worden ingeladen. Neem hiervoor contact op met de Service 

afdeling van Inventum. 

20. De juiste software versie staat op de besturingsunit 

21. Laad indien nodig eerst een standaard parameterset in en/of een locatie specifieke parameterset 

(als deze bv bij een eerder bezoek al is gedownload, bewaard) 

22. Stel de locatie specifieke parameters in, indien deze bekend zijn, voer anders een IBS procedure 

uit zoals beschreven in de installatie handleiding om de locatie specifieke instellingen, 

parameters te bepalen. 

23. Laad de Modul-AIR proefdraaien volgens de procedure ‘proefdraaien’ zoals beschreven in de 

installatie handleiding. 

24. Los eventuele alarmen die zich voordoen op 

 


