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ALGEMEEN 
De CLMMI00N31 Touchscreen MMI is een eenvoudige en 
robuuste bediening voor alle bestaande primaire regelaars. 
De bedieningschermen van het touch-panel voorzien in een 
eenvoudig en instinctieve werking door middel van een vinger 
top of de meegeleverde touch-pen. 
Door de bediener zelf samen te stellen “snelle 
toegangslijsten”  die datapunten, tijdprogramma’s en 
parameters kunnen bevatten ontstaat een installatie en 
gebruikers georiënteerde bediening. 

Eigenschappen 
• Toepasbaar op alle CentraLine primaire regelaars: 

De CLMMI00N31 werkt met alle regelaars van de 
CentraLine familie (PANTHER, TIGER, LION) 

• Automatische detectie van regelaars: 
De CLMMI00N31 herkent automatisch de aangesloten 
regelaars (Excel Web familie of CentraLine familie) en start 
automatische de juiste communicatie vorm. 

• Plaatselijke taal: 
De CLMMI00N31 is beschikbaar met menu’s in de Engelse 
en Duitse taal. 
Andere Europese en niet Europese talen kunnen op 
verzoek worden geleverd en geladen worden via een USB 
poort. 

• Eenduidige schermen: 
Ongeacht het type regelaar of familie, de schermen 
hebben allemaal een gelijke manier van samenstelling en 
werking. 

• Wachtwoord beveiliging: 
De CLMMI00N31 gebruikt het gelijke wachtwoord 
mechanisme als van de aangesloten regelaars: 
Drie (3) wachtwoord niveau’s van de regelaars van de 
CentraLine familie; 
Zes (6) wachtwoord niveau’s van regelaars van de Excel 
Web familie. 

• Upgrade van geinstalleerde systemen: 
De CLMMI00N31 kan worden gebruikt voor een 
eenvoudige upgrade van bestaande regelaars naar een 
touch-screen bediening door een eenvoudige vervanging 
van de bestaande CLMMI00N21/22 bedieningspanelen. 

• Bus-wide bediening: 
Eenmaal op een regelaar aangesloten, voorziet de 
CLMMI00N31 in een bus-wide toegang naar alle 
aangesloten regelaars op dezelfde bus. 

• Onderhoudsvrij: 
De CLMMI00N31 is een product zonder bewegende delen 
zoals ventilatie of een diskdrive en heeft geen onderhoud 
nodig. 

• 24 Vac en24 Vdc voedingsspanning: 
Zoals veel andere industriele touch-panels kan de 
CLMMI00N31 direct worden aangesloten op een 24 Vac 
voedingsspanning zodat geen extra gelijkstroom 
voedingsunits nodig is. 

• Netwerk beveiliging: 
Door zijn embedded Windows CE operating systeem – dat 
iedere keer wordt geladen bij inschakeling – is de 
CLMMI00N31ongevoelig voor besmetting via het Netwerk 
met virusen, Trojans, etc. 
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Specificaties 

Communicatie protocol 
De CLMMI00N31 voorziet in een  autodetectie mechanisme 
dat herkent welk type regelaar is aangesloten (regelaars van 
de CentraLine familie of regelaars van de Excel Web familie). 
Gebaseerd op het type regelaar dat wordt gedetecteerd start 
automatisch het juiste communicatie protocol. 
 
HTTP 
HTTP wordt gebruikt voor communicatie met Excel Web 
regelaars. (XL1000). 
 
FTP 
FTP wordt toegepast voor een download van trend data op 
een memory stick (regelaars van de CentraLine familie). 
 
XCNAP 
Honeywell’s eigen protocol, gebruikt voor onderlinge 
communicatie tussen CentraLine regelaars. 
 

Hardware Interfaces 
Ethernet (gebruikt bij Excel Web bediening) 
• 10/100 MBit/s, RJ45 female 
 
RS232C (gebruik bij bediening CentraLine bediening) 
• 9-Pin sub-D, male, 115 KBit/s 
 
USB (voor memory stick) 
• twee poorten, USB Host 2.0, full-speed (max. 12 MBit/s) 
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Fig. 1. CLMMI00N31 hardware interfaces 

 

Electrische informatie 
Dit is een Class-II apparaat. 
Het apparaat kan zowel werken op een wissel- als 
gelijkstroom. 
De voedingsaansluiting van het apparaat is een 3-polige 
Phoenix MINI-COMBICON MC 1,5/3-GF-3,5 THT plug 
aansluiting (meegeleverd). 
 
Aansluitspanning: 
• 24 Vac ± 10% (SELV as per DIN EN 61131), 50/60 Hz 
• 24 Vdc ± 20% (SELV as per DIN EN 61131), max. 10% 

rimpel 
 
Opgenomen stroom en vermogen 
• 0.4 A (typical), 0.6 A (max.) bij 24 Vac 
• 0.4 A (typical), 0.6 A (max.) bij 24 Vdc 
• Aangesloten vermogen: 9.6 W 
 

Mechanische informatie 
Afmeting behuizing 
• Paneel uitsnijding:  

160 mm (6.299”) horizontaal x 118 mm (4.646”) verticaal 
• Display frame: 

168 mm (6.614”) horizontaal x 126 mm (4.961”) verticaal x 
5 mm (0.197”) dikte 

• Constructie diepte depth: 
40 mm (1.575”) 

 
Materiaal behuizing 
• Display frame gemaakt van anodized aluminum 
• Behuizing is gemaakt van sheet metal, zinc-coated 

 
Gewicht 
• 0.9 kg (2 lbs.) (excl. unit verpakking) 
 
Bevestiging 
• Paneel deur bevestiging 
 
Berekende Lifetime van zwakste componenten 
• MTBF ≥ 5 years (batterij) 
 

Display 
• TFT grafisch kleuren display, 64,000 kleuren 
• 5.7”, 86.4 mm x 115.2 mm weergave opervlakte 
• 320 x 240 pixels 
• analoog resistive touch-paneel, 4-wire 
• achtergrondverlichting > 45,000 uur lifetime (na 45,000 

uur aktief gebruik van achtergrondverlichting, is de 
intensie met 50% gereduceerd) 

• Instelbare auto-switch-off  van achtergrondverlichting. 
 

CPU 
Processor 
ARM 9, 200 MHz 
 
Operating Systeem 
Windows CE 5.0 Professional 
 
Geheugen 
• 128 MB SDRAM 
• 512 kB S-RAM 
• 64 MB Flash Memory, > 100,000 write cycles 
 
Real-Time klok 
• Nauwkeurigheid: ± 120 ppm 
• 5 jaar buffer door lithium batterij 
 

Omgeving 
Temperatuur 
• Opslag: -25 … +70°C ( -13 … +158°F) 
• In bedrijf: 0 … +50 °C (+32 … +122 °F) 
 
Gemiddelde vochtigheid (in bedrijf en opslag) 
• 10 tot 95% relative vochtigheid, geen condensatie 
 
Beveiligingsklasse 
• IP65 (frontaal), IP20 (achterzijde) 
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Certificatie 
• CE 
• RoHS-compliant 
 

Garantie 
Refereer aan de  Honeywell terms and conditions. 
 

Ondersteuning van locale  taal 
Bedieningsmenu’s 
• De CLMMI00N31 wordt geleverd met bedieningsmenu’s in 

een Engelse of Duitse taal. Ander Europese en niet 
Europese talen kan, op verzoek, worden geleverd. 

 
Specifieke applicatie informatie 
• WIN CE 5.0 ondersteund de volgende talen die staan 

vermeld in de onderstaande lijst. Dus applicatie specifieke 
informatie (datapunt namen, alarm teksten, 
tijdprogramma’s, etc.) worden ondersteund met de 
volgende karakter sets: 
• Bulgaars 
• Chinees 
• Simplified Chinese (People's Republic of China) 
• Traditional Chinese (Taiwan, Hong Kong) 
• Kroatische 
• Tsjechisch 
• Deens 
• Nederlands 
• Engels (U.S.) 
• Fins 
• Frans 
• Duits 
• Hongaars 
• Italiaans 
• Japans 
• Noors 
• Pools 
• Portugees (Brazilië) 
• Portugees (Portugal) 
• Romanian 
• Russisch 
• Serbian (Cyrillic) 
• Serbian (Latin) 
• Slowaaks 
• Sloveens 
• Spaans 
• Zweeds 

 

Wachtwoord beveiliging 
• De CLMMI00N31 gebruikt het beveiliging mechanisme 

van de aangesloten regelaars die zijn aangesloten: 
• Drie (3) wachtwoord niveaus voor de regelaars van de  

CentraLine familie 
• Zes (6) wachtwoord niveaus voor regelaars van de 

Excel Web familie. 
 

MODEL / ORDER NUMBER 
De volgende delen worden geleverd bij de CLMMI00N31: 
• the CLMMI00N31 Touchscreen MMI 
• Bedieningspen 
• Pen houder 
• Paneel deur bevestigingskit (4 klemmen met schroeven) 
• Bevestiging Instructies (MU1Z-0929GE51) 
• 3 m Ethernet Cross-over kabel (voorziet in een direct 

aansluiting met de XL1000) 
 

CLMMI00N31

24 VDC, 0,4 A, IP65

Installation Instructions, see MU1Z-0929GE51

00-07-92-00-1B-9F
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Honeywell GmbH
D-71101 Schoenaich
Made in Germany

http://europe.hbc.honeywell.com

ORDER NO.

MAC ADDRESS

SERIAL NO.

INSTALLATION
INSTRUCTIONS

VOLTAGE, CURRENT,
PROTECTION STANDARD

 
Fig. 2. Leveranciers plaat 

 

Extra onderdelen (los te bestellen) 
• Beschermende film voor 5.7" touchscreen (set bevat 

10 beschermende films, scraper, en instructies) 
(81251.057, alleen beschikbaar bij Sütron) 

• Bedieningspen (66791.000, alleen beschikbaar bij 
Sütron) 

• Pen houder (66xxx.000, alleen beschikbaar bij Sütron) 
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AFMETINGEN 
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Fig. 3. CLMMI00N31 Touchscreen MMI, afmetingen (in mm) 

 

Gefabriceerd voor en in opdracht van de Environmental and Combustion Controls Division van Honeywell Technologies Sàrl, Ecublens, Route du Bois 37, Zwitserland door zijn daartoe gemachtigde vertegenwoordiging 
 

CentraLine 
Honeywell BV 
Laarderhoogtweg 18 
1011EA Amsterdam Z-O 
Tel +31 (0)20 5656 886 
Fax +31 (0)20 5656 885  
info-nl@centraline.com 
www.centraline.nl 
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Subject to change 
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