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O tomto dokumentu

Určeno pro:
Autorizovaní instalační technici a servisní technici
Soubor dokumentace
Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní
soubor se skládá z následujících částí:
▪ Instalační příručka:
▪ Pokyny k instalaci
▪ Formát: Papír (dodávané v soupravě)
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▪ Referenční příručka k instalaci:
▪ Příprava instalace, referenční data …
▪ Formát:
Digitální
soubory
na
webu
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na
místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.
Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou
překlady.
Technické údaje

19

▪ Podsoubor nejnovějších technických údajů je dostupný na
regionálním webu Daikin (přístupný veřejně).

19

▪ Úplný soubor nejnovějších technických údajů je dostupný na
extranetu Daikin (vyžaduje se ověření).
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Instalace

2.1

Všeobecná bezpečnostní opatření

Před instalací klimatizačního zařízení si pečlivě prostudujte tato
bezpečnostní upozornění a zajistěte správnou instalaci zařízení.
Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek
poškození majetku nebo podle okolností těžký úraz.
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2 Instalace
Po dokončení instalace zkontrolujte, zda napájecí jednotka a řídicí
jednotka během spouštění pracují správně.

2.1.3

NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Význam výstražných upozornění a symbolů

▪ Před připojením elektrické kabeláže nebo kontaktem s
elektrickými součástmi VYPNĚTE napájení.

Tato bezpečnostní upozornění se používají k tomu, aby vás
upozornila
na
důležité
skutečnosti.
Význam
každého
bezpečnostního upozornění je uveden níže:

▪ Před údržbou odpojte elektrické napájení na déle než
1 minutu a změřte napětí na svorkách kondenzátorů
hlavního obvodu nebo elektrických součástí. Než se
budete moci dotknout elektrických součástí, MUSÍ
napětí klesnout níže než 50 V DC. Umístění svorek je
popsán ve schématu elektrického zapojení.

VÝSTRAHA
Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo
vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ

▪ NEDOTÝKEJTE se elektrických součástí mokrýma
rukama.

Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo
střední zranění.

▪ NIKDY NENECHÁVEJTE během instalace nebo
údržby jednotku bez dozoru, je-li servisní kryt
demontovaný.

NEBEZPEČÍ
Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo
vážné zranění.

VÝSTRAHA

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek
výbuch.

Na pevném kabelovém vedení musí být nainstalován
hlavní spínač nebo jiné prostředky pro odpojení, mající
oddělené kontakty na všech pólech tak, aby to zajišťovalo
odpojení při přepětí za stavu kategorie III.

INFORMACE

VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

▪ Používejte POUZE měděné vodiče.

POZNÁMKA

▪ Zajistěte, aby všechny velikosti vodičů byly v souladu s
platnou legislativou.

Označuje situaci, která může mít za následek poškození
zařízení nebo majetku.

2.1.1

Elektrická instalace

▪ Veškerá elektrická instalace musí být provedena v
souladu se schématem zapojení dodávaným s
produktem.

Obecné

▪ Zajistěte instalaci zemnícího vodiče. Jednotku
NEUZEMŇUJTE k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění
telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může
způsobit úraz elektrickým proudem.

Pokud si NEJSTE jisti způsoby instalace nebo obsluhy jednotky,
kontaktujte svého dodavatele.
POZNÁMKA

▪ Použijte samostatný elektrický obvod. NIKDY
nepoužívejte elektrický obvod společný s jiným
zařízením.

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či
příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem,
zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení.
Používejte pouze příslušenství, volitelné vybavení a
náhradní díly vyrobené nebo schválené Daikin.

▪ Zajistěte instalaci všech požadovaných pojistek a
jističů.
▪ Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího proudu.
Zanedbání této zásady může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.

VÝSTRAHA
Ujistěte se, že instalace, zkoušení a použité materiály
odpovídají platným předpisům (nad pokyny popsanými v
dokumentaci Daikin).

VÝSTRAHA
▪ Po dokončení elektrického zapojení se ujistěte, zda
jsou všechny elektrické součásti a svorky uvnitř
elektrické rozvodné skříňky bezpečně zapojeny.

UPOZORNĚNÍ
Používejte adekvátní osobní ochranné pomůcky (ochranné
rukavice, bezpečnostní brýle,…) při instalaci, údržbě nebo
provádění servisu systému.

▪ Před spuštěním jednotky se ujistěte, že jsou uzavřeny
všechny kryty.

VÝSTRAHA
Roztrhněte a vyhoďte plastové obaly, aby si s nimi nikdo,
zvláště děti, nehrál. Možné riziko: udušení.

2.1.2

Místo instalace

NEINSTALUJTE toto zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.
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2.2

Připojte soupravu a volitelné
zařízení

2.2.1

Obsah soupravy

Na základě následujícího seznamu příslušenství zkontrolujte, zda
bylo dodáno veškeré příslušenství jednotky intelligent Tablet
Controller v soupravě. Pokud je některá součást vadná nebo chybí,
kontaktujte prodejce, u kterého jste si výrobek zakoupili.

Referenční příručka k instalaci
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b

a

2.3.2

Souprava jednotky intelligent Tablet
Controller

Chcete-li nastavit jednotku intelligent Tablet Controller ve svém
prostředí, použijte soupravu jednotky intelligent Tablet Controller
Daikin. Tato souprava obsahuje centrální řídicí jednotku a spojuje
podporované zařízení Daikin s místní sítí Ethernet a službou Daikin
Cloud Service. Souprava obsahuje následující součásti:
▪ napájecí jednotka WAGO (PSU),

d

c

▪ modul procesoru,

++- -

▪ modul I/O.
Typické nastavení soupravy jednotky intelligent Tablet Controller viz
"Schématické nastavení jednotky intelligent Tablet Controller" na
stránce 5. Před instalováním modulů soupravy jednotky intelligent
Tablet Controller si sestavte plán práce s pomocí tohoto schématu a
na základě skutečného pracovního prostředí, ve kterém budete
součásti instalovat.

e
L

a
b
c
d
e

2.2.2

N

2.3.3

Modul procesoru (1×)
Modul I/O (1×)
Napájecí jednotka WAGO (1×)
Kabel USB, 0,5 m (1×)
Instalační příručka (1×)

Jednotku intelligent Tablet Controller lze připojit k některým
jednotkám Daikin, které jsou vybaveny komunikačním rozhraním
DIII-NET. Aktuální seznam zařízení, které lze ovládat pomocí
jednotky intelligent Tablet Controller naleznete na následujících
stránkách:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

Volitelné příslušenství

K dispozici je následující volitelné zařízení:
Zařízení

Typ

Směrovač dodaný
Daikin

Dvoupásmový
4G‑AC68U /
směrovač ASUS s
90IG03R1‑BM200
modemem LTE a WiFi
Počítač Avalue s
dotykovým panelem

CCD‑10W01 /
CCD‑10W01‑7V39C‑
1R

Směrovač dodaný
Daikin

ASUS ZenPad 8.0

Z380M /
Z380M‑6A028A

Další informace o tomto volitelném zařízení viz "2.3.4 Další součásti
řešení intelligent Tablet Controller" na stránce 4.

2.3

Přehled systému

2.3.1

O jednotce intelligent Tablet Controller
Daikin

Jednotka intelligent Tablet Controller Daikin představuje řešení,
které umožňuje koncovému uživateli ovládat a spravovat širokou
škálu zařízení Daikin pro vytápění, větrání a klimatizování
prostřednictvím aplikace na tabletu a rozhraní webového prohlížeče.
Jednotka intelligent Tablet Controller je dostupná v jednom ze dvou
následujících režimů funkce (tj. provozní režimy):
▪ Samostatný režim: Režim místní funkce, kde můžete ovládat své
místní prostředí odkudkoliv v místní síti. To se provádí pomocí
aplikace intelligent Tablet Controller na tabletu, který je dodán
Daikin.
▪ Režim připojení ke cloudu: Režim cloudové funkce, ve kterém
můžete ovládat několik prostředí odkudkoliv na světě. To je
možné provádět pomocí aplikace ve webovém prohlížeči
přístupem ke službě Daikin Cloud Service na adrese: http://
cloud.daikineurope.com. Povšimněte si, že služba Daikin Cloud
Service je také přístupná pomocí prohlížeče spuštěného na
tabletu dodaném Daikin. V režimu cloudové funkce je místní
ovládání prostřednictvím aplikace intelligent Tablet Controller
možné, ale poskytované funkce budou omezené.
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Číslo materiálu /
Číslo výrobku

Směrovač dodaný
Daikin

Referenční příručka k instalaci

Kompatibilní zařízení (Daikin)

Připojení zařízení, které používá jiná komunikační
rozhraní,
může
být
podporováno
v
budoucích
aktualizacích.
POZNÁMKA
Jednotka intelligent Tablet Controller nemůže být
používána s jiným centrálními řídicími jednotkami,
například intelligent Touch Manager (iTM).
Kromě toho je k dispozici několik svorek ve vstupně/výstupním
modulu (I/O), které umožňují připojení digitálních vstupů. Digitální
vstup na první svorce je připojte kabelem jako kontaktní vstup
nuceného zastavení. Zbývající digitální vstupy mohou být
nakonfigurovány jako normálně otevřené (rozpojené) nebo normálně
zavřené (sepnuté) kontaktní vstupy, nebo jako impulsní vstupy.
POZNÁMKA
Když je vstupní kontakt nuceného zastavení sepnutý, je do
všech připojených zařízení odeslání signál zastavení.
Neexistuje žádná záruka, že všechna zařízení budou
skutečně zastavena a zůstanou zastavena během doby,
kdy je kontaktní vstup nuceného zastavení aktivní.

2.3.4

Další součásti řešení intelligent Tablet
Controller

Jako volitelná zařízení jsou součásti řešení jednotky intelligent
Tablet Controller. Požadavky závisí na místním prostředí a
potřebách. Podrobnější informace si vyžádejte od svého prodejce.

Směrovač dodaný společností Daikin (ASUS
4G‑AC68U)
Volitelný směrovač dodaný Daikin lze použít k vytvoření bezdrátové
sítě LAN. To může být nutné v případě, že moduly jednotky
intelligent Tablet Controller nelze připojit k místěn dostupné síti LAN,
nebo pokud místně dostupná síť LAN neposkytuje přístup WiFi pro
tablet dodaný Daikin.
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2 Instalace
Kromě toho má směrovač funkci použití mobilní sítě 4G, kterou lze
použít pro připojení ke službě Daikin Cloud Service v případě, že
připojení k Internetu není dostupné prostřednictvím místně dostupné
sítě LAN. Povšimněte si, že mobilní připojení k síti vyžaduje kartu
SIM, která není součástí dodávky směrovače.

Obrazovka dodaná společností Daikin (Avalue
CCD‑10W01)
V režimu místní funkce musíte ke spuštění aplikace jednotky
intelligent Tablet Controller použít tablet dodaný Daikin.

Aplikace bude předem instalována na obrazovce.

Tablet dodaný společností Daikin (ASUS ZenPad
8.0 Z380M)
Pokud si zvolíte režim místní funkce, musíte ke spuštění aplikace
jednotky intelligent Tablet Controller použít tablet dodaný Daikin.
Aplikaci intelligent Tablet Controller je možné nainstalovat z webu
Google Play.

Schématické nastavení jednotky intelligent Tablet Controller
d

e

f

g

http://cloud.daikineurope.com
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Napájecí jednotka WAGO
Modul procesoru
Modul I/O
Volitelný tablet dodaný Daikin
Počítač s připojením ke službě Daikin Cloud Service
Služba Daikin Cloud Service
Brána sítě LAN (volitelný směrovač dodaný Daikin)
Venkovní jednotka připojená k rozhraní DIII-NET
Vnitřní jednotka připojená k rozhraní DIII-NET
Kontaktní vstup nuceného nastavení
Digitální vstupy (lze nakonfigurovat jako kontaktní vstupy nebo impulsní vstupy)
Dálkový ovladač s vedením
Toto je koncepční schéma elektrického zapojení; správné zapojení svorek Di1~Di4 viz "Připojení digitálního vstupního a výstupního zařízení" na
stránce 8.

Před instalací

Než začnete instalovat jednotku intelligent Tablet Controller,
proveďte následující přípravné operace.
▪ Zkontrolujte, zda s jednotkou intelligent Tablet Controller bylo
dodáno následující příslušenství, viz "2.2.1 Obsah soupravy" na
stránce 3.

▪ Seznamte se s umístněním svorek a spínačů modulů jednotky
intelligent Tablet Controller, viz "2.4.3 Umístění svorek a
spínačů" na stránce 6.

2.4.1

Potřebné zařízení

K instalování modulů soupravy jednotky intelligent Tablet Controller
použijte následující zařízení:

▪ Zkontrolujte, zda máte veškeré zařízení potřebné pro
nainstalování modulů soupravy jednotky intelligent Tablet
Controller, viz "2.4.1 Potřebné zařízení" na stránce 5.

▪ Plochý šroubovák

▪ Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečný prostor pro instalaci
jednotky intelligent Tablet Controller, viz "2.4.2 Stanovení místa
instalace" na stránce 6.

▪ Potřebné elektrické vodiče a příslušné nástroje pro zapojení
kabeláže. Další informace o typu použitých vodičů viz
"6.2.8 Požadavky na kabeláž" na stránce 30.
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▪ Šroubovák s křížovou hlavou
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2.4.2

Stanovení místa instalace

Ujistěte se, že součásti jednotky intelligent Tablet Controller jsou
nainstalovány na místě, které splňuje podmínky popsané v
následujících kapitolách.

Prostor pro instalaci a pokyny pro montáž

Modul

Hloubka

Modul procesoru

45 mm

Modul I/O

39 mm

Napájecí zdroj WAGO

92 mm

2.4.3

Zkontrolujte, zda místo instalace splňuje následující požadavky:
▪ Místo: Vnitřní kryté, uvnitř elektrické skříně.
▪ Elektrická skříň:
▪ Musí být uzamykatelná nebo navržená tak, aby ji bylo možné
otevírat pouze speciálním nástrojem. Klíč nebo nástroj by měl
být dostupný pouze servisnímu personálu.
▪ Musí být nainstalovaná na místě s prostorem, kam nemá
přístup veřejnost.

Umístění svorek a spínačů

Porozumění rozmístění svorek a umístění otvorů modulu a
naplánování vedení kabelů a pořadí připojení vodičů velmi usnadní
postup instalace.
Další informace o připojení viz "2.6 Elektrická kabeláž" na
stránce 8.

Modul procesoru
A

▪ Velikost musí odpovídat platným předpisům.
▪ Musí mít ochranu proti průniku třídy IP4X nebo vyšší. (Musí být
však zajištěno dostatečné větrání, aby nedocházelo k
přehřívání zařízení.)

a

▪ Musí mít ochranu proti nárazům třídy IK07 nebo vyšší (viz
mezinárodní norma IEC 62262‑2002).

b
c

▪ Musí mít minimální výšku 290 mm a šířku 410 mm, aby bylo
dosaženo vůlí stanovených v "Požadovaný prostor" na
stránce 6.

d
e

▪ Směr montáže: pouze svisle

f

▪ Ujistěte se, že místo instalace je ve shodě s podmínkami
provozního prostředí, které jsou uvedeny v "6.2.2 Podmínky
vnějšího prostředí" na stránce 29.

g

Požadovaný prostor
B

Následující obrázek uvádí minimální prostor potřebný pro instalaci.
▪ Ujistěte se, že mezi modulem procesoru, modulem I/O a
kabelovými kanály je minimální vůle 60 mm a mezi moduly a
elektrickou skříní ve svislém směru pak minimální vůle 80 mm.

A

h

i

j

k

▪ Ujistěte se, že mezi napájecím zdrojem WAGO a kabelovými
kanály je minimální svislá vůle 70 mm.
▪ Modul procesoru a modul I/O lze instalovat bez vůle ve
vodorovném směru, musíte však zajistit minimální vůli 20 mm
mezi moduly a elektrickou skříní.
▪ Napájecí zdroj WAGO vyžaduje minimální vůli 15 mm na obou
stranách ve vodorovném směru.

B

l

m

n

o

p

≥70

≥15 50

≥15

152

152

≥60

≥80

a

130

136

++- -

N

CPU

I/O
q
≥80

≥70

≥60

L

≥20

a
b
a
b

(mm)

Kabelový kanál
Elektrická skříň

Dodržujte hloubku těchto modulů a zajistěte, aby byl dodržen
potřebný prostor do hloubky elektrické skříně.

Konektory a zásuvky
h
i
j
l
m
o

p

Referenční příručka k instalaci
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[LAN] Konektor RJ‑45 pro připojení jednotky intelligent Tablet
Controller k síti Ethernet.
[RS‑485] Vyhrazeno pro budoucí použití.
[RS‑232] Vyhrazeno pro budoucí použití.
[Power] Konektor napájení. Vyžaduje se napájecí napětí 24 V DC a
to je zajištěno po připojení k napájecímu zdroji WAGO.
[SD CARD] Vyhrazeno pro servisní zásahy.
[USB] Konektor USB 2.0 typu A, vyhrazeno pro servisní zásahy.
Tento konektor NELZE používat pro připojení modulu procesoru a
modulu I/O.
[I/O IF] Konektor USB 2.0 typu A. Pouze tento konektor lze používat
pro připojení modulu procesoru a modulu I/O.
DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1D – 2018.03

2 Instalace
B

Ovládací prvky a spínače
a
k
n

q

k

[RESET] Tlačítko pro restartování modulu procesoru a modulu I/O.
[DIP SW] Vyhrazeno pro servisní zásahy. Výchozí nastavení: všechny
přepínače nastaveny do polohy OFF (VYPNUTO).
[BACKUP] Spínač pro zapnutí/vypnutí záložního napájení pro
zachování aktuálních nastavení (zajištěno interní baterií). Výchozí
nastavení: "OFF (VYPNUTO)". Toto bude nastaveno do polohy ON
(ZAPNUTO) během uvádění do provozu.
[Páka] Pomáhá v montáži/demontáži modulu na lištu DIN.

l

Kontrolky LED
b

c
d
e
f
g

[CPU ALIVE] (zelená) Tato kontrolka LED problikává, když procesor
pracuje normálně. Podrobnosti o činnosti kontrolek LED viz tabulka
níže.
[ALARM] (červená) Tato kontrolka LED svítí, když je zjištěna
porucha. Podrobnosti o činnosti kontrolek LED viz tabulka níže.
[RS‑232 Tx] (zelená) Tato kontrolka LED bliká, když jsou ze
sériového portu odesílána data.
[RS‑232 Rx] (oranžová) Tato kontrolka LED bliká, když jsou sériovým
portem přijímána data.
[RS‑485] (oranžová) Tato kontrolka LED bliká, když jsou
prostřednictvím portu RS‑485 odesílána nebo přijímána data.
[LAN] (zelená) Tato kontrolka LED svítí, když je spojení správné.
Kontrolka LED bude problikávat, když budou odesílána/přijímána
data.

m
Konektory
h

[DIII (F1/F2) a P1P2 (P1/P2)] Komunikační vedení 2×2, které spojuje
jednotku intelligent Tablet Controller s jednotkami kompatibilními s
rozhraním DIII, respektive P1P2. Připojení P1P2 je vyhrazeno pro
budoucí použití.
[RS‑485] Vyhrazeno pro budoucí použití.
[CPU IF] Konektor USB 2.0 typu B. Slouží k připojení modulu
procesoru. Plní funkci napájecího zdroje a komunikačního kanálu pro
modul I/O.
[Di1‑4 a Do] Svorky pro připojení digitálních vstupů (Di) a výstupů
(Do). Připojení Do je vyhrazeno pro budoucí použití.

i
k

l

Stavová kontrolka LED a tabulka činnosti (modul procesoru)
Provozní podmínky

PROCESO
RV
ČINNOSTI

ALARM

a
g

Bliká

OFF

Přerušení napájení / porucha hardwaru OFF

OFF

Aplikační software není nainstalován

ON

Normální

Bliká

Ovládací prvky a spínače
[RESET] Vyhrazeno pro budoucí použití.
[DIII MASTER] Spínač pro nastavení jednotky intelligent Tablet
Controller do režimu "HLAVNÍ" nebo "PODŘÍZENÁ" v konfiguraci DIIINET. Výchozí nastavení: levá poloha (HLAVNÍ).
[DIP SW] Volič režimu. Výchozí nastavení: bit 1 nastaven na: "ON
(ZAPNUTO)""; bity 2-4 nastaveny na: "OFF (VYPNUTO)".
[Páka] Pomáhá v montáži/demontáži modulu na lištu DIN.

j
m

Kontrolky LED

Modul I/O

b

[CPU ALIVE] (zelená) Tato kontrolka LED problikává, když modul I/O
pracuje normálně. Podrobnosti o činnosti kontrolek LED viz tabulka
níže.
[ALARM] (červená) Tato kontrolka LED svítí nebo bliká, když je
zjištěna porucha. Podrobnosti o činnosti kontrolek LED viz tabulka
níže.
[RS‑485] (oranžová) Tato kontrolka LED bliká, když jsou
prostřednictvím portu RS‑485 odesílána nebo přijímána data.
[P1P2 MONITOR] (oranžová) Tato kontrolka LED bliká, když jsou
prostřednictvím vedení P1P2 odesílána nebo přijímána data.
[DIII MONITOR] (oranžová) Tato kontrolka LED bliká, kdy je aktivní
komunikace DIII-NET.

A
c

d

a

e

b

f

c
d

Stavová kontrolka LED a tabulka činnosti (modul I/O)
Provozní podmínky

PROCESO
RV
ČINNOSTI

ALARM

Normální

Bliká

OFF

Porucha hardwaru

OFF

ON

Přerušení napájení

OFF

OFF

Porucha komunikace mezi modulem
procesoru a modulem I/O (po dobu
10 sekund nebo déle)

ON

Bliká

e
f

B
A

g

h

i

j

2.5

Instalace hardwaru jednotky
intelligent Tablet Controller

Součásti jednotky intelligent Tablet Controller se montují na lištu
35 mm DIN, dovnitř elektrické skříně. Další informace viz "Prostor
pro instalaci a pokyny pro montáž" na stránce 6.

2.5.1

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
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Instalace 3 hardwarových součástí
jednotky intelligent Tablet Controller

1

Nasaďte modul na horní stranu lišty DIN-35 tak, aby byl horní
hák na zadní straně řádně zavěšen.

2

Zatlačte modul ve směru 'a', dokud dolní hák nezapadne na
místo na liště.

Referenční příručka k instalaci
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2 Instalace
3

V případě potřeby zatáhněte za páku na dolních částech
modulu ve směru 'b' a zaklapněte modul na liště. V případě
potřeby použijte plochý šroubovák.

4

Opakujte kroky pro všechny ostatní moduly.

Schéma elektrického zapojení se svorkami DIII

DIII

F2 F1

b

a

c

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

e
a

b

2.6

b

a

c

Elektrická kabeláž

V této kapitole je popsán postup připojení součástí soupravy
jednotky intelligent Tablet Controller s dalším zařízením a
vybavením Daikin.

f
a
b
c
d
e
f

VÝSTRAHA
▪ NEZAPÍNEJTE hlavní vypínač, dokud nejsou veškeré
vodiče zapojeny. V opačném případě by mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
▪ Po zapojení překontrolujte, zda jsou všechny vodiče
zapojeny správně, než zapnete napájení.
▪ Všechny součásti dodané zákazníkem, materiály a
elektrické instalace MUSÍ splňovat platná legislativní
nařízení.
INFORMACE
V době vydání příručky NEJSOU některé konektory
aktivní, ale jsou vyhrazeny pro budoucí použití.

2.6.1

Připojení digitálního vstupního a výstupního
zařízení
Jednotka intelligent Tablet Controller může být připojena pomocí
vstupního zařízení externího signálu pro zastavení klimatizačních
jednotek, pro připojení elektroměrů pro výpočet spotřeby energie
jednotlivých klimatizačních jednotek či jiných zařízení.
1

Připojte vedení kontaktních vstupů nebo vedení impulsních
signálů ke svorkám Di1, Di2, Di3, Di4 a COM konektoru, který
je umístěn na dolní straně modulu I/O. Funkce každé svorky je
uvedena na následujícím obrázku.

Připojení k jinému zařízení

Všechny požadavky kladené na kabeláž jsou uvedeny v části
"6.2.8 Požadavky na kabeláž" na stránce 30.

Venkovní jednotka
VÝSTUP – VÝSTUP
VSTUP – VÝSTUP
Vnitřní jednotka
Připojit lze maximálně 7 venkovních jednotek.
Připojit je možné maximálně 32 venkovních jednotek
(každá jednotka vyžaduje jedinečnou adresu DIII).

Schéma elektrického zapojení se svorkami Di a Do

Připojení zařízení kompatibilního s rozhraním DIIINET
DIII-NET je unikátní komunikační funkce klimatizačního zařízení,
vyvinutá Daikin. Pomocí rozhraní DIII-NET můžete centrálně ovládat
několik kompatibilních klimatizačních zařízení DIII-NET a to jejich
spojením s jednotkou intelligent Tablet Controller.
1

Pro připojení komunikačního vedení DIII‑NET použijte svorky
F1 a F2 v horní části modulu I/O. Tyto 2 svorky nemají žádnou
polaritu.

Příklad připojení více než dvou klimatizačních zařízení je zobrazen
na následujícím obrázku.

Di1

Di2

COM

a

Di3
b

a
b

c

Di4

COM

Do

COM
c

[Di1] Kontaktní vstup pro nucené zastavení (normálně
otevřeno).
[Di2] [Di3] [Di4] Digitální vstupy. Lze nakonfigurovat jako
normálně otevřené (typ A) nebo normálně zavřené (typ B)
kontaktní vstupy, nebo jako impulsní vstupy.
[Do] Vyhrazeno pro budoucí použití.

Přiřazenou funkci můžete změnit později. Podrobnější informace o
způsobu změny přiřazení funkce naleznete v "Popis atributů bodů
řízení" na stránce 22.
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2 Instalace
Další informace o požadované šířce impulsu a intervalu viz
"6.2.8 Požadavky na kabeláž" na stránce 30.

▪ připojte svorku k zemnicí liště elektrické skříně (je-li k
dispozici), nebo
▪ připojte svorku k zemnícímu šroubu M3 na dolní straně
zdroje WAGO.

INFORMACE
V době vydání příručky NEJSOU digitální výstupní spojení
Do aktivní, ale jsou vyhrazena pro budoucí použití.

24 V DC

POZNÁMKA

+ + - -

▪ Když je vstupní kontakt nuceného zastavení sepnutý,
je do všech připojených zařízení odeslání signál
zastavení. Neexistuje žádná záruka, že všechna
zařízení budou skutečně zastavena a zůstanou
zastavena během doby, kdy je kontaktní vstup
nuceného zastavení aktivní.

CPU
L

I/O

N

POWER

USB
230 V AC

POZNÁMKA
▪ Svorky COM jsou připojeny všechny interně. Můžete
tedy použít kteroukoliv z nich. Ke každé svorce COM
však můžete připojit jenom dva vodiče současně.

POZNÁMKA
Pokud chcete připojit zemnicí vodič ke zdroji WAGO,
můžete použít pouze splétaný vodič se zamačkávací
svorkou na konci vodiče.

▪ Je-li to vhodné, použijte svorku COM modulu I/O na
záporné straně svorek zařízení.

2.6.2

CPU IF

I/O IF

▪ Pokud je kontaktní vstup nuceného zastavení sepnut,
připojená zařízení nelze restartovat, dokud není
kontaktní vstup znovu přerušen.

Umístěte zamačkávací očko svorky na vodič až po
zaizolovanou část a upevněte svorku pomocí křížového
šroubováku.

Připojení napájení ke všem modulům

Všechny požadavky kladené na kabeláž jsou uvedeny v části
"6.2.8 Požadavky na kabeláž" na stránce 30.

Připojení napájení ke všem modulům
1

b

Napájení připojte ke třem svorkám, L (fáze), N (nulový vodič) a
uzemnění ve vstupní části napájecího zdroje WAGO (PSU).

a

a Kabel s kroucenými vodiči
b Kulatá zamačkávací svorka

INFORMACE
Pomocí plochého šroubováku manipulujte se svorkou
klece zdroje WAGO tak, jak je popsáno níže, aby vodiče
byly upevněny k napájecímu zdroji.

6

Jakmile je zapojení veškeré
zkontrolováno, zapněte napájení.

kabeláže

dokončeno

a

UPOZORNĚNÍ

b

Napájení je zaručeno POUZE v případě, že kontrolka LED
"DC OK" na zdroji WAGO a kontrolky LED "CPU ALIVE"
na obou modulech – modulu procesoru a modulu I/O –
problikávají.

a

Pokud jedna nebo více z výše uvedených kontrolek LED
NESVÍTÍ, zkontrolujte, zda není vadná kabeláž.
INFORMACE
Nový modul procesoru se NEDODÁVÁ s nainstalovaným
aplikačním softwarem. Proto bude svítit kontrolka LED
"ALARM". To je očekávaný stav, viz tabulka v části "Modul
procesoru" na stránce 6. Aplikační software bude
nainstalován během fáze uvádění do provozu, viz
"3.1 Uvedení jednotky intelligent Tablet Controller do
provozu" na stránce 10.

c

a Zasuňte šroubovák do vstupu horní svorky a přesuňte
nad ní.
b Zatlačte svorku dolů otočením šroubováku ve směru "b",
aby se otevřel dolní vstup svorky.
c Vložte vodič do odpovídajícího dolního vstupu svorky.
2

Připojte výstup DC napájecího zdroje WAGO do vstupu DC
modulu procesoru. Vezměte přitom v úvahu polaritu.

3

Připojte konektor kabelu USB typu A do krajní pravé zásuvky
USB na modulu procesoru. Tato zásuvka je označena "I/O IF".

4

Připojte konektor kabelu USB typu B do zásuvky USB typu B na
modulu I/O.

5

Zajistěte připojení uzemnění ke svorce
jedním z následujících dvou způsobů:

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
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2.6.3

Připojení kabelu LAN

Všechny požadavky kladené na kabeláž jsou uvedeny v části
"6.2.8 Požadavky na kabeláž" na stránce 30.
NEPŘIPOJUJTE kabel LED, dokud nezačnete uvádět do provozu
jednotku intelligent Tablet Controller. V opačném případě by mohlo
dojít ke konfliktu adres.

modulu procesoru

Referenční příručka k instalaci
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3 Uvedení do provozu
2.7

INFORMACE

Instalace směrovače dodaného
společností Daikin

Informace o instalaci naleznete v příručce dodané se směrovačem
od Daikin. Informace o použití směrovače dodaného Daikin viz
"2.3.4 Další součásti řešení intelligent Tablet Controller" na
stránce 4.

Pokud vyberete samostatný režim, tento poslední krok se
nevyžaduje. Další informace o režimech naleznete v části
"2.3 Přehled systému" na stránce 4.

3.2

Následující tabulka obsahuje přehled nejdůležitějších informací.
Požadavky

Informace

Výchozí název WiFi (SSID)

ASUS

Výchozí heslo WiFi (přístupový
klíč)

Naleznete na štítku na zadní
straně směrovače.

Konfigurace adresy URL
směrovače

Použijte jednu z následujících
možností:
▪ http://192.168.1.1
▪ http://router.asus.com

Heslo konfigurace směrovače

3

Nenastaveno. Toto nastavte,
jakmile spustíte funkci Rychlé
nastavení Internetu (Quick
internet setup) směrovače.

Uvedení do provozu

Než začnete konfigurovat jednotku intelligent Tablet Controller,
proveďte následující přípravné operace.
▪ Zkontrolujte, zda technické údaje počítače odpovídají minimálním
požadavkům uvedeným v části "6.2.6 Požadavky na počítač
použitý k uvedení systému do provozu" na stránce 29.
▪ Zkontrolujte, zda máte nástroj pro upgrade verze a nástroj pro
uvádění do provozu.
▪ Následující verze obou nástrojů jsou k dispozici na webu https://
my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/softwarefinder/service-software/unit-software/controls/dcc601a51.html.
▪ Kontaktujte svého správce sítě a vyžádejte si následující
informace o síti, potřebné pro jednotku intelligent Tablet
Controller:
▪ požadovaný název sítě pro jednotku intelligent Tablet Controller
(název řídící jednotky),
▪ statická IP adresa a odpovídající maska podsítě,

VÝSTRAHA

▪ IP adresa výchozí brány,

Kotel smí uvést do provozu pouze kvalifikované osoby.

▪ IP adresa serveru DNS a

UPOZORNĚNÍ
Předběžné kontroly elektrického systému, například vedení
uzemnění, polarita, odpor uzemnění a spojení nakrátko
musí provádět pomocí vhodné zkoušečky odborně
způsobilá osoba.

3.1

Minimální požadavky na uvedení
do provozu

Uvedení jednotky intelligent Tablet
Controller do provozu

▪ IP adresa alternativního serveru DNS (je-li to vhodné).
▪ Pokud budete připojovat jednotku intelligent Tablet Controller do
firemní sítě WiFi, kontaktujte správce sítě a vyžádejte si název
sítě (SSID) a heslo.
▪ Pokud chcete používat režim připojení ke cloudu, zkontrolujte u
správce sítě, zda nejsou následující porty blokovány v odchozím
směru bránou firewall:
▪ port 80 (http) a
▪ port 443 (https).

Po ověření, zda jsou součásti jednotky intelligent Tablet Controller
nainstalovány a potřebná kabeláž je dokončena, můžete začít
uvádět systém intelligent Tablet Controller do provozu.

Jednotka intelligent Tablet Controller nepodporuje použití
serveru proxy. Pokud pro normální přístup k Internetu
potřebujete používat server proxy, musíte jej pro použití a
funkci jednotky intelligent Tablet Controller vyřadit nebo obejít.

V této fázi uvádění do provozu provedete následující:
▪ Zapněte záložní baterii dat, viz "3.3 Zapnutí záložní baterie
dat" na stránce 10.

▪ Ujistěte se, že je zapnuto napájení všech připojených zařízení.

▪ Počítač nakonfigurujte tak, aby se dokázal připojit k jednotce
intelligent Tablet Controller, viz "3.4 První připojení jednotky
intelligent Tablet Controller" na stránce 11.

3.3

▪ Upgradujte firmware na poslední verzi, viz "3.5 Upgrade firmwaru
na poslední verzi" na stránce 12.
▪ Nakonfigurujte datum a čas a nastavte režim funkce, viz
"3.6 První spuštění nástroje pro uvádění do provozu" na
stránce 12.
▪ Nakonfigurujte nastavení sítě LAN, viz "3.7 Konfigurace nastavení
sítě (nástroj pro lokální uvedení do provozu)" na stránce 13.
▪ Přidejte veškeré připojené zařízení (Daikin) do aplikace intelligent
Tablet Controller, viz "3.8 Rychlá konfigurace připojených zařízení
(nástroj pro lokální uvedení do provozu)" na stránce 13.

Zapnutí záložní baterie dat

Aby bylo možné veškeré nastavené parametry uchovat i pro případ
výpadku napájení, je do jednotky intelligent Tablet Controller
integrována záložní baterie. Tato baterie je vypnuta ve výchozím
nastavení.
1

Před uvedením do provozu tuto baterii povolte.

2

Vyhledejte spínač
procesoru.

3

Pomocí šroubováku tento spínač přepněte do polohy ON
(ZAPNUTO).

BACKUP

na

spodní

straně

modulu

BACKUP
ON OFF

▪ Pokud si vyberete režim připojení ke cloudu, registrujte svá
zařízení ve službě Daikin Cloud Service. Viz "3.10 Uvedení sítě
do provozu" na stránce 17.

Referenční příručka k instalaci
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3.4

INFORMACE

První připojení jednotky intelligent
Tablet Controller

Nový modul procesoru má pevně nastavenou statickou IP adresu
192.168.0.1 a masku podsítě 255.255.255.0.

I když tento příklad používá adresu 192.168.0.2, můžete
vybrat jakoukoliv adresu v rozsahu 192.168.0.2 až
192.168.0.254.
9

Nastavte následující masku podsítě: "255.255.255.0".

Chcete-li toto zařízení připojit, musíte změnit IP adresu svého
počítače na stejný rozsah, jaký má tato adresa.
1

Připojte ethernetový kabel CAT 5e (nebo vyšší) do modulu
procesoru.

2

Připojte ethernetový kabel k počítači a změňte svou IP adresu
tak, aby odpovídala modulu procesoru.

3

Na počítači přejděte do nabídky Ovládací panel.

4

V nabídce Ovládací panel klikněte na možnost Centrum
síťových připojení a sdílení >> Změnit nastavení adaptéru.

5

V okně Síťová připojení dvakrát klikněte na možnost Připojení k
mís. síti.

10 Klikněte na tlačítko OK (OK).
Chcete-li zabránit rušení bezdrátovými sítěmi, následujícím
způsobem vypněte všechny bezdrátové síťové karty v počítači:
11 V okně Síťová připojení kliknout pravým tlačítkem myši na
možnost Bezdrátové připojení k síti.
12 Vyberte možnost zakázat.
13 Zkontrolujte, zda se můžete připojit z počítače k modulu
procesoru. To provedete tak, že následujícím způsobem
otevřete příkazový řádek v počítači:
14 Klikněte na tlačítko Start systému Windows.
15 Do pole Hledat zadejte "příkazový řádek", nebo případně "cmd".
6

Vyberte možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na
tlačítko Vlastnosti.

16 V seznamu výsledků klikněte na tlačítko příkazový řádek nebo
Cmd.
17 Zadejte příkaz ping pro IP adresu modulu procesoru. To
provedete zadáním: "ping 192.168.0.1" a potvrzením příkazu
stisknutím tlačítka Enter.
Výsledek: Zobrazí se následující odpověď, jako na příkladu níže:

INFORMACE
Pokud žádnou odpověď NEOBDRŽÍTE, místo toho jenom
informace o uplynutí času, může být se vyskytovat chyba
spojení. Problém vyřešte podle pokynů v "6.2 Technická
specifikace" na stránce 29.
7

V okně Vlastnosti zvolte možnost Použít následující IP adresu:.

8

Nastavte následující IP adresu: "192.168.0.2".
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3.5

Upgrade firmwaru na poslední
verzi

3.6

Nyní jste připojeni k jednotce intelligent Tablet Controller a musíte
provést upgrade firmwaru pro optimalizaci jednotky intelligent Tablet
Controller.

INFORMACE
Tento postup musíte provést pouze při první instalaci.
Pokud přesunete nebo přeinstalujete tuto jednotku
intelligent Tablet Controller, nebudete tento postup již
muset opakovat.

INFORMACE
Firmware je součástí nástroje pro upgrade verze. Ujistěte
se, že používáte nejaktuálnější verzi nástroje pro upgrade
verze, jak je popsáno v části "3.2 Minimální požadavky na
uvedení do provozu" na stránce 10.

Chcete-li začít postup uvádění jednotky intelligent Tablet Controller
do provozu, postupujte následovně:
1

Rozbalte soubor ZIP obsahující nástroj pro uvádění do provozu
CommissioningTool.exe do složky ve svém místním disku.

2

Spusťte nástroj pro upgrade verze VerUpTool.exe.

Spusťte
nástroj
pro
CommissioningTool.exe.

Výsledek: Zobrazí se okno Přihlášení (Login).

Výsledek: Zobrazí se okno spuštění.

1

Rozbalte soubor ZIP obsahující nástroj pro upgrade verze
VerUpTool.exe do složky ve svém místním disku.

2

3
3

Při prvním spouštění této verze se zobrazí smluvní podmínky
použití. Pečlivě si podmínky použití přečtěte a přijměte.

Zadejte heslo (password) (výchozí: "Daikin").

5

Zkontrolujte, zda má položka IP adresa (IP address) hodnotu:
"192.168.0.1".

6

Klikněte na tlačítko OK (OK) a přihlaste se.

7

V okně Potvrzení vykonání (Execution Confirmation) se ujistěte,
že verze firmwaru, která bude nainstalovaná, je novější než
aktuální verze.
INFORMACE

5

Klikněte na tlačítko Nástroj pro lokální uvádění do provozu
(Local Commissioning Tool). Pokud je připojení úspěšné, bude
zobrazen místní nástroj pro uvádění do provozu.

6

Zadejte heslo (password) (výchozí: "Daikin") a přihlaste se.

7

V okně Nastavení časového pásma (Time Zone Settings)
vyberte časové pásmo požadované oblasti v rozevírací nabídce
a potvrďte kliknutím na tlačítko OK (OK).

8

V okně Nastavení času/letního času (Time/DST Setup)
nastavte následující:
▪ Klikněte na tlačítko Modifikovat (Modify) a nastavte aktuální
datum a čas.
▪ Pokud se ve vašem časovém pásmu používá letní čas,
povolte možnost Nastavení letního času (Daylight Saving
Time Setting).
▪ Pokud ano, vyberte možnost Počáteční datum (Start Date) a
Konečné datum (End Date) v nastavení letního času.
▪ Potvrďte nastavení času a letního času kliknutím na tlačítko
OK (OK).

Výsledek: Upgrade bude proveden. Vyčkejte, dokud se
nezobrazí potvrzení, že upgrade firmwaru byl správně
dokončen.
Klikněte na tlačítko OK (OK) a dokončete instalaci.

Nástroj pro upgrade verze se automaticky uzavře. Modul
procesoru se automaticky restartuje a bude připraven k
uvedení do provozu. Pokud dříve nebyl instalován žádný
firmware, kontrolka LED ALARM bude svítit. Po
nainstalování tohoto firmwaru již kontrolka LED ALARM
svítit nebude.
Referenční příručka k instalaci
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Při prvním spuštění tohoto nástroje se zobrazí smluvní
podmínky použití. Pečlivě si podmínky použití přečtěte a
přijměte.

Potvrďte, že IP adresa pro připojení je tato: "192.168.0.1".

Klikněte na tlačítko Vykonat (Execute) a potvrďte upgrade.

INFORMACE

provozu

4

Pokud je informace o aktuální verzi tato: "---", znamená to,
že není nainstalován žádný firmware. Pokud není
nainstalován žádný firmware, bude na modulu procesoru
svítit kontrolka LED ALARM.

9

do

Tlačítko Přijmout (Accept) bude povoleno pouze tehdy,
když se přesunete dolů a přečtěte si celé smluvní
podmínky.

Tlačítko Přijmout (Accept) bude povoleno pouze tehdy,
když se přesunete dolů a přečtěte si celé smluvní
podmínky.
4

uvádění

INFORMACE

INFORMACE

8

První spuštění nástroje pro
uvádění do provozu

9

V okně Nastavení režimu funkce (Function Mode Setting)
vyberte režim funkce, ve kterém má jednotka intelligent Tablet
Controller pracovat:
▪ Samostatný model (Stand-alone Mode), nebo
▪ Režim připojení ke cloudu (Cloud-connect Mode).
Další informace o obou režimech viz "2.3
systému" na stránce 4.

Přehled
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b
c

a

2

V okně Síť (Network) nastavte parametry sítě (podle potřeby
vaší sítě), podobně jako na následujícím příkladu.

3

Potvrďte zadaná data kliknutím na tlačítko OK (OK).

10 Pokud chcete používat aplikaci intelligent Tablet Controller,
klikněte na tlačítko Modifikovat (Modify) a nastavte pro aplikaci
Ověřovací kód (Authentication Code).
INFORMACE
Aplikace intelligent Tablet Controller může pracovat pouze
s nastaveným ověřovacím kódem. Pro vaší vlastní
bezpečnosti doporučujeme nastavit silný ověřovací kód.
11 Potvrďte všechna nastavení kliknutím na tlačítko OK (OK).
INFORMACE
Modul procesoru se restartuje. Nástroj pro uvádění do
provozu se NERESTARTUJE automaticky. Chcete-li
pokračovat v uvádění do provozu, ukončete nástroj pro
uvádění do provozu a znovu jej spusťte.

3.7

Konfigurace nastavení sítě (nástroj
pro lokální uvedení do provozu)

Chcete-li, aby jednotka intelligent Tablet Controller pracovala v rámci
sítě, musíte nastavit parametry sítě.

INFORMACE
INFORMACE

Modul procesoru se restartuje. Nástroj pro uvádění do
provozu se NERESTARTUJE automaticky.

Kontaktujte svého správce sítě a vyžádejte si následující
informace o síti:
▪ Název řídící jednotky (název, pod kterým se jednotka
intelligent Tablet Controller bude v síti zobrazovat)
▪ Název hostitele
▪ IP adresa

4

Resetujte nastavení sítě LAN pro svůj počítač na výchozí
hodnoty.

5

Pokud jste předtím vypnuli adaptér sítě Wi-Fi v počítači, musíte
jej znovu zapnout.

6

Odpojte ethernetový kabel mezi počítačem a modulem
procesoru.

7

Připojte ethernetový kabel mezi modul procesoru a místní síť
nebo směrovač dodaný Daikin (je-li to vhodné). Chcete-li
nakonfigurovat směrovač dodaný Daikin, viz "2.7 Instalace
směrovače dodaného společností Daikin" na stránce 10.

3.8

Rychlá konfigurace připojených
zařízení (nástroj pro lokální
uvedení do provozu)

▪ Maska podsítě
▪ Výchozí brána
▪ Upřednostňovaná adresa DNS
▪ Alternativní adresa DNS (je-li to vhodné)
Po restartování nástroje pro uvádění do provozu a přihlášení k
Nástroj pro lokální uvádění do provozu (Local Commissioning Tool)
postupujte následujícím způsobem:
1

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >>
Nastavení systému (System Settings) (b) >> Síť (Network) (c).

Předtím, než může jednotka intelligent Tablet Controller začít
ovládat připojená zařízení (Daikin), musíte zařízení přidat do tzv.
bodů řízení.
Další informace o bodech řízení viz "4.1.2 Body řízení" na
stránce 20.
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INFORMACE
Pokud to nebylo provedeno v předchozím kroku, restartujte
jednotku intelligent Tablet Controller (stisknutím tlačítka
RESET (RESET) na modulu procesoru) před provedením
lokálního uvedení do provozu. Tím se vynuluje seznam
dříve připojených jednotek, které již nejsou připojeny k
jednotce intelligent Tablet Controller. Další informace viz
"6.1 Známá omezení" na stránce 28.
Chcete-li přidat zařízení jako body řízení, postupujte následujícím
způsobem:
1

Spusťte nástroj pro uvádění do provozu.

2

Změňte IP adresu na nově nastavenou adresu.

3

Přihlaste se do Nástroj pro lokální uvádění do provozu (Local
Commissioning Tool).

4

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >> Servisní
nastavení (Service Settings) (b) >> Registrace dat bodu řízení
(Mgmt. Point Data Register) (c).
INFORMACE
Pokud některá z připojených jednotek není v tomto
seznamu zobrazena, můžete ji ručně přidat, viz také
"4.1 Rozšířená konfigurace jednotky intelligent Tablet
Controller" na stránce 20.

b
c
6

Pro body řízení, jejichž typ není znám (detailní typ = "-"),
postupujte následujícím způsobem:
▪ Vyberte jeden z neznámých bodů řízení.
▪ Klikněte na tlačítko Podrobný typ (Detailed Type).
▪ V okně Typy bodu řízení (Management Point Types) vyberte
požadovaný typ a potvrďte.

a

7

Klikněte na tlačítko Přidat vše (Add All), pokud chcete přidat
všechny body řízení do Seznam kandidátů registrace (Register
Candidate List).
INFORMACE
Pokud je dosaženo horního limitu registrace, nebudou
tlačítka Přidat (Add) a Přidat vše (Add All) přístupná
(šedá). V takovém případě budete muset odstranit jeden
nebo několik bodů řízení ze seznamu, až potom budete
moci přidat další.

Výsledek: Zobrazí se okno Registrace dat bodu řízení (Mgmt.
Point Data Register).

8

Klikněte OK (OK) a zaregistrujte všechna zařízení ze seznamu
kandidátů registrace.

9

Klikněte na tlačítko OK (OK) v panelu pro registrování dat a
vraťte se do hlavní nabídky.
INFORMACE
Modul procesoru se restartuje. Nástroj pro uvádění do
provozu se NERESTARTUJE automaticky. Chcete-li
pokračovat v uvádění do provozu, ukončete nástroj pro
uvádění do provozu a znovu jej spusťte.

Výsledek: Nyní jsou všechna zařízení registrována.

3.8.1
1
5

V tomto okně klikněte na tlačítko Automatická registrace
klimatizace (A/C Auto Register) a zobrazte okno Výsledky
automatického hledání (Auto Search Result). Všechna
připojená zařízení se automaticky zobrazí v Seznam výsledků
hledání (Search Result List). Všechny výsledky hledání budou
mít uveden typ jednotky, specifický port a adresu rozhraní DIIINET.

Referenční příručka k instalaci
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Použití samostatného režimu

Stáhněte si aplikaci pro jednotku intelligent Tablet Controller
společnosti Daikin z obchodu Google Play Store nebo App
Store.
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3.8.2
1
2

Po instalaci aplikaci spusťte.

3

Prostudujte si podmínky použití a přijměte je.

3.9

Použití režimu připojení ke cloudu

Pokračujte s uváděním sítě do provozu, viz také "3.10 Uvedení
sítě do provozu" na stránce 17.

Konfigurace přihlašovacích
informací (volitelně)

V režimu místní funkce můžete použít obrazovku Avalue s
nainstalovanou aplikací intelligent Tablet Controller.
Aby byl systém funkční, musíte změnit nastavení IP adresy ze
"statické" na "dynamickou".
1

Otevřete aplikaci intelligent Tablet Controller.
Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

2

Klikněte na možnost "Tablet Setting" (Nastavení tabletu).
Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

Výsledek: Budete přesměrování na stránku připojení.
4

Zadejte ověřovací kód, který jste definovali prostřednictvím
nástroj pro lokální uvádění do provozu, viz také "3.6 První
spuštění nástroje pro uvádění do provozu" na stránce 12.

5

Klikněte na tlačítko OK (OK).

3

Klikněte na možnost "Hardware".
Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

Výsledek: Vrátíte se na hlavní obrazovku.
Výsledek: Můžete vidět lokálně spuštěné jednotky.
DCC601A51
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4

Klikněte na možnost "Modify!
Setting" (Nastavení sítě).

(Změnit)

vedle

"Network

8

Klikněte na možnost "Save" (Uložit).
Výsledek: Vyčkejte, až se zobrazí IP adresa.

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

9
5

Klikněte na možnost "Ethernet".

Klikněte na tlačítko "Back" (Zpět) vlevo dole.
Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

10 Klikněte znovu na tlačítko "Back" (Zpět)
6

Klikněte na možnost "Change Ethernet settings" (Změnit
nastavení sítě Ethernet).

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

11 Klikněte kdekoliv mimo zelené okno.
7

Změňte parametr "Static" (Statická) na DHCP.

Referenční příručka k instalaci
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Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.
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3.10

Uvedení sítě do provozu

Pokud zvolíte režim připojení ke cloudu, musíte provést konfiguraci a
nahrát ji společně s nastavením služby Daikin Cloud Service.

3.10.1

Konfigurování a nahrání konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat a nahrát konfiguraci a nastavení do služby
Daikin Cloud Service, postupujte následujícím způsobem:

12 Klikněte na tlačítko "Close" (Zavřít) vpravo dole (nikoliv vlevo!).
Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

1

Aktivujte režim uvedení sítě do provozu, viz také
"3.10.3 Aktivace režimu uvedení sítě do provozu" na
stránce 17.

2

Detekujte všechna připojená zařízení (Daikin).

3

Nakonfigurujte připojená zařízení (Daikin).

4

Zadejte své přihlašovací údaje do služby Daikin Cloud Service.

5

Nahrajte do služby Daikin Cloud Service konfigurační data.
INFORMACE
Uvedení sítě do provozu musí být zopakováno vždy, když
změníte konfiguraci svého prostředí (například úprava,
přidání nebo odstranění zařízení pomocí nástroje pro
lokální uvádění do provozu).

3.10.2

Příprava

Chcete-li připojit jednotku intelligent Tablet Controller ke službě
Daikin Cloud Service, připravte si následující:
▪ Ujistěte se, že jsou počítač a jednotka intelligent Tablet Controller
připojeny k požadované síti LAN a Internetu.
13 Klikněte na tlačítko "Close" (Zavřít) vlevo dole.
Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

▪ Ujistěte se, že režim funkce jednotky intelligent Tablet Controller
je nastaven na Režim připojení ke cloudu (Cloud-connect Mode).
▪ Ujistěte se, že veškerá požadovaná zařízení (Daikin) jsou
připojena k jednotce intelligent Tablet Controller a je zapnuto
napájení.
▪ Ujistěte se, že je nastavena adresa AirNet pro všechny vnitřní
jednotky a venkovní jednotky a adresa rozhraní DIII-NET pro
vnitřní jednotky. Tato nastavení se provádějí pomocí kabelem
připojeného dálkového ovladače, a pro každou jednotku, kterou
chcete ovládat a spravovat pomocí jednotky intelligent Tablet
Controller Daikin. To provedete tak, že přejdete do nabídky
instalačního programu v řídicí jednotce.
Viz také "6.5 Nastavení adres skupiny a sítě AirNet" na
stránce 31, kde je uveden příklad postupu.
Informujte se v referenční příručce k instalaci pro vlastní model
jednotky, kde je uveden přesný postup.

14 Klikněte na možnost "Retry" (Opakovat).
Výsledek: Pokud je řídicí jednotka nakonfigurována správně,
spojení by mělo být v pořádku a připojená zařízení by se měla
zobrazovat v aplikaci.

▪ Ujistěte se, že máte seznam s výčtem všech připojených zařízení
(Daikin) a následujícími informacemi:
▪ Port a adresa DIII-NET
▪ Název modelu
▪ Sériové číslo
▪ Připojte se s pomocí svého přihlašovacího jména pro službou
Cloud Service Daikin na webu https://cloud.daikineurope.com a
vytvořte si nové místo. Jakmile je místo vytvořeno, poznamenejte
si číslo LC.
▪ Č. LC (LC No): Registrované ID číslo jednotky intelligent Tablet
Controller. Toto číslo bude v následujícím formátu:
LL1N###### (přičemž # je alfanumerická hodnota).

3.10.3
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Aktivace režimu uvedení sítě do provozu

1

Spusťte nástroj pro uvádění do provozu a klikněte na tlačítko
Nástroj pro uvádění do provozu (Net Commissioning Tool).

2

Zadejte heslo (výchozí: "Daikin") a potvrďte tlačítkem OK (OK).
Zobrazí se okno Nástroj pro uvádění do provozu (Net
Commissioning Tool).
Referenční příručka k instalaci
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3 Uvedení do provozu
3

Aktivujte režim uvedení sítě do provozu kliknutím na tlačítko [1]
Začít uvádění do provozu (Start Commissioning). Pokud je
tlačítko deaktivováno, jednotka intelligent Tablet Controller je již
v režimu uvádění do provozu a tento krok se nevyžaduje.

3.10.4

3.10.5

Detekování všech připojených zařízení

Před uvedením do provozu je nutné zkontrolujte, zda všechna
připojená zařízení (Daikin) mají správnou adresu rozhraní DIII-NET
a sítě AirNet. Kontrola adresy detekuje chybné nastavení adresy
(chybějící adresa nebo duplicitní adresy). Chcete-li detekovat
všechna připojená zařízení (Daikin), postupujte následujícím
způsobem:
1

V nástroji pro uvádění sítě do provozu klikněte na tlačítko [3]
Kontrola adresy (Address Check).

2

V okně Zkontrolovat adresu (Check Address) klikněte na
tlačítko přehrávání.

3

Vyčkejte, dokud nebudou v seznamu uvedeny všechny
venkovní jednotky VRV a vnitřní jednotky VRV. Může to trvat
několik minut.

Konfigurace přihlašovacích informací

Chcete-li se během uvádění systému do provozu připojit ke službě
Daikin Cloud Service, budete muset nastavit přihlašovací informace.
1

V nástroji pro uvádění sítě do provozu klikněte na tlačítko [2]
Nastavení informací LC (LC Information Setup).
Výsledek: Zobrazí se následující okno:

INFORMACE
▪ Pokud chcete provést změny konfigurace venkovních a
vnitřních jednotek, můžete kontrolu pozastavit kliknutím
na tlačítko Pauza. Chcete-li pokračovat, klikněte na
tlačítko přehrávání.

2

a

V tomto okně zadejte následující data:
Oblast

Vysvětlení

Č. LC (LC No)

Jedinečné identifikační číslo
jednotky intelligent Tablet Controller,
jak je registrované ve službě Daikin
Cloud Service.

b

Stávající frekvence Frekvence napájecího vedení.
(Current
Zvolte mezi 50 a 60 Hz.
Frequency)

c

Vstup napětí AC
Konfigurace střídavého napětí pro
(AC Input Voltage) všechny venkovní jednotky. Tuto
hodnotu můžete nastavit pro výpočet
aktuální spotřeby. Vyberte jednu z
přednastavených hodnot, nebo
zadejte vlastní hodnotu.

3

▪ Některé jednotky mohou být zobrazeny s názvy modelů
Neznámý (Unknown). Pokud k tomu dojde, můžete
stanovit název modelu v "3.10.6 Konfigurace nebo
oprava informací všech připojených zařízení" na
stránce 19.
4

Kontrola bude pokračovat v hledání, i když již byly nalezeny
všechny jednotky. Pokud zjistíte, že jsou uvedeny všechny
jednotky, zastavte kontrolu úplně kliknutím na tlačítko stop.

5

Pokud byla kontrola dokončena, klikněte na tlačítko Zavřít
(Close).

Klikněte na tlačítko OK (OK) a potvrďte nastavení.

Referenční příručka k instalaci
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▪ Ve výsledném seznamu budou mít všechny jednotky se
správnou adresou stav OK (OK) ve sloupci Výsledek
(Result). Všechny jednotky s chybnou adresou budou
mít NG (NG) ve sloupci Výsledek (Result). Povšimněte
si, že adresy sítě AirNet vnitřních a venkovních
jednotek mohou být nakonfigurovány v okně Servisní
nastavení (Service Settings) kabelem připojeného
dálkového ovladače.
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3 Uvedení do provozu
3.10.6
1

Konfigurace nebo oprava informací všech
připojených zařízení

6

Pro každou z těchto jednotek zadejte nebo potvrďte následující
informace:
▪ název modelu (model name),
▪ sériové číslo (serial number),
Pro sériové číslo můžete použít číslo MFG.NO uvedené na
jmenovce jednotky. Ujistěte se, že žádné dvě jednotky
připojené k jednotce intelligent Tablet Controller nemají
stejné sériové číslo. V případě potřeby přidejte znak do
sériového čísla, abyste je odlišili navzájem od sebe.

V nástroji pro uvádění sítě do provozu klikněte na tlačítko [4]
Nastavení portu (Port Setup). Zobrazí se okno Seznam vedení
DIII (DIII Lines List) se všemi adresami rozhraní DIII-NET, ke
kterým je připojeno alespoň jedno zařízení.

7

Klikněte na tlačítko Použít (Apply) a potvrďte změny.

8

Potvrďte všechna zadaná data kliknutím na tlačítko OK (OK).

9

V okně Seznam vedení DIII (DIII Lines List) klikněte na tlačítko
Vnitřní jednotky (Indoor Units).
Výsledek: Zobrazí se okno Nastavení vnitřní jednotky (Indoor
Unit Setup) pro tuto adresu rozhraní DIII-NET.

2

Vyberte požadovanou linku DIII.

3

Klikněte na tlačítko Venkovní jednotky (Outdoor Units).
Výsledek: Zobrazí se okno Nastavení venkovní jednotky
(Outdoor Unit Setup) pro tuto adresu rozhraní DIII-NET.

10 Vyberte požadovanou vnitřní jednotku ze seznamu.
11 Pro každou z vybraných vnitřních jednotek zadejte nebo
potvrďte následující informace:
▪ název modelu (model name),
▪ sériové číslo (serial number),
Pro sériové číslo můžete použít číslo MFG.NO uvedené na
jmenovce jednotky. Ujistěte se, že žádné dvě jednotky
připojené k jednotce intelligent Tablet Controller nemají
stejné sériové číslo. V případě potřeby přidejte znak do
sériového čísla, abyste je odlišili navzájem od sebe.
▪ místo instalace (installation place).
12 Kliknutím na tlačítko Použít (Apply) potvrďte změny pro tuto
vnitřní jednotku.
4

Zadejte pro tuto
vhodné / dostupné):

adresu

následující

data

(je-li

Oblast

Vysvětlení

Název vedení (Line
Name)

Zadejte název zóny pokryté touto
jednotkou.

Datum instalace
(Installation Date)

Datum instalace jednotky ve formátu
rrrr/m/d.

to

▪ Délka potrubí (Piping Pokud jsou tyto informace dostupné,
Length)
zadejte je do těchto polí. Tyto informace
nejsou použity pro monitorování, ale
▪ Množství
náplně
budou zahrnuty ve výpisech sestav.
chladiva
(Refrigerant
Charge Amount)
▪ Množství
doplňované
náplně
chladiva
(Additional Refrigerant
Charge Amount)
5

13 Potvrďte všechna zadaná data kliknutím na tlačítko OK (OK).
14 V okně Seznam vedení DIII (DIII Lines List) klikněte na tlačítko
OK (OK) a potvrďte všechny změny.

3.10.7

Uvedení jednotky intelligent Tablet
Controller do provozu

Jednotku intelligent Tablet Controller můžete uvést do provozu v
rámci služby Daikin Cloud Service pomocí [5] Uvedení do provozu
(Commissioning) v nástroji pro uvádění sítě do provozu.
Nutná podmínka: Pouze po správném zadání všech informací o
jednotkách a uživatelích můžete dokončit závěrečný krok uvádění
jednotky intelligent Tablet Controller do provozu. Tento krok sestává
z odeslání všech dříve zadaných informací do služby Daikin Cloud
Service.
1

V nástroji pro uvádění sítě do provozu klikněte na tlačítko [5]
Uvedení do provozu (Commissioning).

Vyberte požadovanou venkovní jednotku ze seznamu.
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4 Provoz
Výsledek: Nástroj pro uvádění sítě do provozu automaticky
zkontrolujte, zda jsou k dispozici data, která je možné přenést a
začít odesílat nastavení do služby Daikin Cloud Service.
Pokud některé informace chybí, okno zobrazí důvod, proč se přenos
souboru nezdařil.

Oblast

Vysvětlení

a

Klíč k ikonám

Zobrazuje klíč ke všem použitým
ikonám tohoto nástroje.

b

Ikona bodů řízení

Všechny body řízení připojené k
jednotce intelligent Tablet Controller.
Další informace o bodech řízení viz
"4.1.2 Body řízení" na stránce 20.
Zobrazuje základní podrobnosti o
vybraném bodu řízení.

2

Pokud k tomu dojde, klikněte na tlačítko Zavřít (Close). Vrátíte
se na hlavní obrazovku nástroje pro uvádění sítě do provozu a
budete zde moci opravit potřebné údaje.

c

3

Pokud k některé chybě dojde během přenosu, kontaktujte
podporu společnosti Daikin.

Podrobnosti
(Details)

d

4

Pokud byl přenos dat úspěšný, klikněte na tlačítko Zavřít
(Close) a Konec (Exit) nástroje pro uvádění do provozu.

Provozní nastavení ZAPNE nebo VYPNE vybraný bod
řízení.

e

Nastavená hodnota Nastavuje požadovanou hodnotu
(Setpoint)
teploty pro vybraný bod řízení (je-li
to vhodné).

f

Nastavení Otáčky
ventilátoru (Fan
Speed)

Nastavuje požadovanou hodnotu
otáček ventilátoru pro vybraný bod
řízení (je-li to vhodné).

g

Seznam nabídky
(Menu List)

Zobrazuje nabídku.

h

Odhlásit (Logoff)

Odhlašuje uživatele a vrací na
obrazovku přihlášení. Před dalším
přihlášením vyčkejte 30 sekund.

Výsledek: Nyní můžete použít prohlížeč a přejít do služby Daikin
Cloud Service na adrese: http://cloud.daikineurope.com.
Pokud jste zadali ověřovací kód, můžete také použít aplikaci
intelligent Tablet Controller na tabletu dodaném Daikin (je-li to
vhodné). Pokud jste tak neučinili, postupujte podle pokynů v
"4.1.5 Změna režimu funkce" na stránce 25.
UPOZORNĚNÍ
Po uvedení sítě do provozu bude jednotka intelligent
Tablet Controller vyžadovat ruční restart (stisknutím
tlačítka RESET (RESET) na modulu procesoru).

Nutná podmínka: Pokud si vyberete jeden z bodů řízení, můžete
provést jednu z následujících akcí.

4

Provoz

4.1

Rozšířená konfigurace jednotky
intelligent Tablet Controller

Po uvedení do provozu můžete konfiguraci zpřesnit nebo změnit
pomocí nástroje pro lokální uvádění do provozu. Tato kapitola
obsahuje potřebné informace o způsobu změny požadovaných
nastavení.

1

ZAPNĚTE nebo VYPNĚTE vybrané body řízení s provozním
nastavením (d).

2

Můžete změnit cílovou nastavenou hodnotu vybraného bodu
řízení (e).

3

Můžete změnit otáčky ventilátoru vybraného bodu řízení (f).

Po několika sekundách:
Výsledek: všechny změny budou aplikovány na vybraný bod řízení;
Výsledek: všechny změny se také zobrazí na kabelem připojeném
dálkovém ovladači (je-li to vhodné).

INFORMACE
Pokud vyberete Režim připojení ke cloudu (Cloud-connect
Mode) a nakonfigurujete či změníte konfiguraci nastavení,
uvedení sítě do provozu budete muset zopakovat. Další
informace o uvedení sítě do provozu naleznete v části
"3.10 Uvedení sítě do provozu" na stránce 17.

4.1.1

4.1.2

Body řízení

Co je to bod řízení?
Bod řízení je zařízení monitorované a ovládané jednotkou intelligent
Tablet Controller.
Typy bodů řízení, které mohou být ovládány pomocí jednotky
intelligent Tablet Controller, jsou následující:

Přehled hlavního okna

Níže naleznete přehled hlavního okna Nástroj pro lokální uvádění do
provozu (Local Commissioning Tool).

▪ Vnitřní jednotky
▪ Ventilátory
▪ Digitální vstupy (Di)
▪ Impulsní vstupy (Pi)

a

Otevření registru bodů řízení

b
c
d
e

Chcete-li zobrazit seznam
následujícím způsobem:
1

všech

bodů

řízení,

postupujte

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >> Servisní
nastavení (Service Settings) (b) >> Registrace dat bodu řízení
(Mgmt. Point Data Register) (c).

f

g

Referenční příručka k instalaci
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b
c

a

Výsledek: Zobrazí se okno Registrace dat bodu řízení (Mgmt. Point
Data Register).
INFORMACE
Všechny výsledky hledání budou uvádět následující
podrobnosti:
▪ Typ bodu řízení (pokud je znám);
▪ Adresa bodu řízení. Adresa je tvořena portem a
adresou rozhraní DIII-NET.
2

Pro body řízení, jejichž typ není znám (detailní typ = "-"),
postupujte následujícím způsobem:
▪ Vyberte jeden z neznámých bodů řízení.
▪ Klikněte na tlačítko Podrobný typ (Detailed Type).
▪ V okně Typy bodu řízení (Management Point Types) vyberte
požadovaný typ a potvrďte.
▪ Opakujte postup pro všechny neznámé body řízení.

3

Klikněte na tlačítko Přidat vše (Add All), pokud chcete přidat
všechny body řízení do Seznam kandidátů registrace (Register
Candidate List).
UPOZORNĚNÍ

V tomto registru můžete provádět následující:

Pokud je dosaženo horního limitu registrace, nebudou
tlačítka Přidat (Add) a Přidat vše (Add All) přístupná
(šedá). V takovém případě budete muset odstranit jeden
nebo několik stávajících bodů řízení, až potom budete
moci přidat další.

▪ Registrovat automaticky nové body řízení, viz "Automatická
registrace bodů řízení" na stránce 21.
▪ Registrovat ručně nové body řízení, viz "Ruční registrace bodů
řízení" na stránce 21.
▪ Upravit, kopírovat nebo odstraňovat body řízení, viz "Správa
stávajících bodů řízení" na stránce 22.

4

Klikněte OK (OK) a zaregistrujte všechna zařízení ze seznamu
kandidátů registrace.

▪ Zkontrolujte, zda v registru nejsou chyby, viz "Správa stávajících
bodů řízení" na stránce 22.

5

Klikněte na tlačítko OK (OK) v panelu pro registrování dat a
vraťte se do hlavní nabídky.

INFORMACE

INFORMACE

Tyto akce můžete provádět pouze s nástrojem pro lokální
uvádění do provozu. Aplikace intelligent Tablet Controller
neumožňuje registrovat, upravovat nebo odstraňovat body
řízení. I když pomocí aplikace intelligent Tablet Controller
můžete bod řízení upravit, můžete provést pouze změnu
názvu, podrobných informací a ikony každého bodu řízení.

Modul procesoru se restartuje. Nástroj pro uvádění do
provozu se NERESTARTUJE automaticky. Chcete-li
pokračovat, ukončete nástroj pro uvádění do provozu a
znovu jej spusťte. Během několika sekund budou nově
přidané body řízení zobrazeny, jako by vykazovaly chybu
komunikace. To se po chvíli opraví, jakmile bude úspěšně
zajištěna komunikace mezi tímto nástrojem a bodem
řízení.

Automatická registrace bodů řízení
Chcete-li do seznamu přidat body řízení automaticky, postupujte
následujícím způsobem:
1

V okně Registrace dat bodu řízení (Mgmt. Point Data Register)
klikněte na tlačítko Automatická registrace klimatizace (A/C
Auto Register) a zobrazte okno Výsledky automatického
hledání (Auto Search Result).
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Ruční registrace bodů řízení
Pokud ve svém prostředí máte body řízení, které NEBYLY
automaticky rozpoznány, můžete je přidat ručně.
1

V okně Registrace dat bodu řízení (Mgmt. Point Data Register)
klikněte na tlačítko Přidat (Add).

2

V okně Typy bodu řízení (Management Point Types) vyberte
požadovaný typ nového bodu řízení a potvrďte.
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4 Provoz

a
b
c

d

e
f
g

3

V okně Aributy bodu řízení (Mgmt. Point Attributes) definujte
podrobnosti atributu takových nových bodů řízení a potvrďte.

Oblast

Vysvětlení

a

Č. portu (Port No.)

Číslo portu bodu řízení.
Seznam rozsahu dostupných
hodnot viz tabulka níže.

b

Adresa (Address)

Číslo adresy bodu řízení.(a)
Chcete-li změnit hodnotu,
klikněte na rozevírací seznam
a vyberte požadovanou
hodnotu. Seznam rozsahu
dostupných hodnot viz tabulka
níže.

c

Podrobný typ (Detailed
Type)

Typ dříve vybraného bodu
řízení.

d

ID bodu řízení (Mgmt. Pt. ID bodu řízení. Tato hodnota
ID)
je automaticky vybrána
systémem a NELZE ji měnit.

e

Název (Name)

Název bodu řízení (až 12
znaků). Chcete-li změnit tento
název, klikněte na tlačítko
Modifikovat (Modify).

f

Podrobné informace
(Detailed Info.)

Informace o bodu řízení,
pokud je nutná (až 50 znaků).
Chcete-li přidat další
informace nebo je změnit,
klikněte na tlačítko Modifikovat
(Modify).

g

Ikona (Icon)

Ikona vybraného typu bodu
řízení. Chcete-li změnit tuto
ikonu, klikněte na tlačítko
Modifikovat (Modify) a vyberte
požadovanou ikonu.

INFORMACE
Karty a položky v okně Aributy bodu řízení (Mgmt. Point
Attributes) se mohou lišit v závislosti na vybraném typu.
Další informace viz "Popis atributů bodů řízení" na
stránce 22.

Správa stávajících bodů řízení
Kromě přidávání nových bodů řízení můžete také spravovat stávající
body a to následujícím způsobem:
1

Odstraňte stávající bod řízení: vyberte bod řízení a klikněte na
tlačítko Odstranit (Delete).

2

Upravte stávající bod řízení: vyberte bod řízení a klikněte na
tlačítko Upravit (Edit).

3

Zkopírujte bod řízení: vyberte bod řízení a klikněte na tlačítko
Kopírovat (Copy).
UPOZORNĚNÍ
Pokud jste zkopírovali stávající bod řízení, upravte alespoň
pole Název (Name) a Adresa (Address) kopie. Jinak budou
signalizovány chyby duplicitních adres. Pokud si s
úpravami nejste jisti, klikněte na tlačítko Kontrola (Check) a
ověřte, zda se nevyskytují nějaké chyby.

4

Kontrola chyb: klikněte na tlačítko Kontrola (Check) a zobrazte,
zda se nevyskytují nějaké chyby v registru bodů řízení.

Popis atributů bodů řízení
Následující část uvádí podrobný popis okna atributů bodů řízení.
(a)

Karta Společný 1 (Common 1)
Tato karta obsahuje společné body pro libovolný typ bodů řízení.
Počet zobrazených položek se může lišit v závislosti na typu bodů
řízení.
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Všechny adresy se MUSÍ lišit. Chyba se vyskytne v
případě, že vyberete duplicitní adresu.

Tabulka přijatelného rozsahu čísel portů a adres bodů řízení
Podrobný
typ

Č. portu

Adresa

Di / Pi

1

2~4 (výchozí: 2)

Vnitřní

1

1‑00~4‑15 (výchozí: 1‑00)

Ventilátor

1

1‑00~4‑15 (výchozí: 1‑00)
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4 Provoz
Karta Ventilátor (Ventilator)

INFORMACE
Za normálních podmínek se objem čerstvého vzduchu
dodaného do místnosti a objem vzduchu odsátého z
místnosti shodují. Když vyberete některou z operací
Čerstvý (Fresh Up) v aplikaci intelligent Tablet Controller,
objem čerstvého vzduchu dodaného do místnosti bude
větší nebo menší, než objem vzduchu odsátého z
místnosti (poslední výběr lze nastavit na dálkovém
ovladači připojeném kabelem). Pokud je do místnosti
dodáváno více vzduchu, bude vytvořen přetlak. Tento
režim provozu brání tomu, aby zápach a vlhkost z kuchyní
a toalet proudil do místnosti. Pokud je do místnosti
dodáváno méně vzduchu, bude vytvořen mírný podtlak.
Tento režim provozu brání tomu, aby nemocniční zápach a
bakterie rozptýlené ve vzduchu proudily do chodeb.
Karta Dio (Dio)

Oblast

Vysvětlení

Ventilátor (Ventilator)

Výběr režimu větrání aktivuje kartu
Ventilátor (Ventilator) této ventilační
jednotky v aplikaci intelligent Tablet
Controller. Je-li vybrána tato možnost,
budou povolena pole Čerstvý (Fresh Up) a
(Automatický objem vzduchu) (Auto Air
Volume). Tuto možnost povolte, pokud
chcete koncovému uživateli poskytnout
kontrolu nad režimem větrání připojených
ventilačních jednotek.

Čerstvý (Fresh Up)

Je-li vybrána tato možnost, budou přidány
operace Čerstvý (Fresh Up) do Objem
větrání (Ventilation Amount) na kartě
Ventilátor (Ventilator) aplikace intelligent
Tablet Controller. Tuto možnost povolte,
pokud chcete koncovému uživateli
poskytnout možnost zapnout/vypnout režim
Čerstvý (Fresh Up) připojených ventilačních
jednotek. Stručný popis režimu větrání
naleznete v informačním poli níže.

(Automatický objem
vzduchu) (Auto Air
Volume)
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Je-li vybrána tato možnost, budou přidány
operace Automatika (Auto) do Objem
větrání (Ventilation Amount) v aplikaci
intelligent Tablet Controller. Tuto možnost
povolte, pokud chcete koncovému uživateli
poskytnout možnost zapnout/vypnout režim
(Automatický objem vzduchu) (Auto Air
Volume) připojených ventilačních jednotek.
Když vyberete některou z možností
Automatika (Auto), tlak vzduchu bude
automaticky regulován podle úrovně CO2
(pokud je nainstalován správný snímač
CO2).

Oblast

Vysvětlení

Typ bodu (Point Type) Vyberte, zda je digitální vstup normálně
přerušený (Typ A (A type)) nebo normálně
sepnutý (Typ B (B type)) kontaktní vstup.
Provozní režim
(Operation Mode)

Vyberte, zda je digitální vstup normální
kontaktní vstup nebo vstup chyby zařízení.

Karta Impuls (Pulse)

Referenční příručka k instalaci
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4 Provoz
Oblast

Vysvětlení

Hodnota impulsu
(Pulse Amount)

Hodnota impulsu představuje skutečný
počet impulsů přijatých z připojeného
zatížení, dělená hodnotou kroku impulsu.
Klikněte na tlačítko Modifikovat (Modify) a
resetujte nebo nastavte hodnotu impulsu
(výchozí: –1).
▪ –1: Aktuální
zachována.

hodnota

impulsu

je

▪ 0: Hodnota impulsu je resetována na 0.
▪ Jiná hodnota: Je použita tato stanovená
hodnota impulsu.
Krok impulsu (Pulse
Step)

Modifikátor určuje, po kolika impulsech
přijatých z připojeného zařízení se hodnota
impulsu zvýší o 1. Pokud je například krok
impulsu nastaven na 4 a je obdrženo 100
impulsů, bude hodnota impulsu nastavena
na 25. Klikněte na tlačítko Modifikovat
(Modify) a nastavte nebo změňte krok
impulsu.(a)

Jmenovka jednotky
(Unit Label)

Požadovaná měrná jednotka, zobrazená na
hlavní obrazovce aplikace intelligent Tablet
Controller, v zobrazení Seznam (List).
Příklad: kWh, m³ atd. Klikněte na tlačítko
Modifikovat (Modify) a zadejte měrnou
jednotku (až 8 znaků).

Součinitel výkonu
(Power Ratio)

Modifikátor, který mění hodnotu impulsu na
vybranou měrnou jednotku. Pokud bude
součinitel výkonu nastaven například na
10,00 a jmenovka jednotky bude uvedena v
kWh, bude hodnota jednoho impulsu
odpovídat 10,0 kWh. Klikněte na tlačítko
Modifikovat (Modify) a resetujte nebo
nastavte hodnotu impulsu (výchozí: 1,00).

(a)

Pro nejpřesnější monitorování udržujte krok impulsu
nastavený na 1 a měňte součinitel výkonu tak, aby to
odpovídalo aktuálnímu vstupu.

Výpočet spotřeby energie je následující:

Když vyberete zobrazení Seznam (List), zobrazí se spotřeba energie
měřená pomocí funkce Zařízení vstupního impulsu (Pulse Input
Device) na hlavní obrazovce aplikace intelligent Tablet Controller.

4.1.3

Změna data a času

Chcete-li změnit nebo upravit datum a čas jednotky intelligent Tablet
Controller, postupujte následujícím způsobem:
1

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >> Servisní
nastavení (Service Settings) (b) >> Časové pásmo (Time Zone)
(c).

▪ Skutečný počet přijatých impulsů / [krok impulsu] = [hodnota
impulsu]
▪ [hodnota impulsu]×[součinitel výkonu] = spotřeba energie
Například:
Oblast

Hodnota

Krok impulsu (Pulse Step)

3

Jmenovka jednotky (Unit Label)

kWh

Součinitel výkonu (Power Ratio)

10,00

b
c

Skutečný počet přijatých impulsů 3000
(Actual number of pulses
received)
Hodnota impulsu (Pulse Amount) 3000/3=1000
Spotřeba (Power consumption)

Když vyberete možnost Zařízení vstupního impulsu (Pulse Input
Device) a kliknete na tlačítko Podrobnosti (Details), zobrazí se data
zadaná na hlavní obrazovce aplikace intelligent Tablet Controller a
nástroj pro lokální uvádění do provozu.
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a

1000×10,00=10000 kWh

2

Vyberte požadované časové pásmo a potvrďte svůj výběr.
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4 Provoz
INFORMACE
Nově nastavený čas bude použit až po kliknutí na tlačítko
OK (OK).

4.1.4

Změna nastavení sítě

Chcete-li změnit nebo aktualizovat nastavení sítě jednotky intelligent
Tablet Controller, postupujte následujícím způsobem:
1

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >>
Nastavení systému (System Settings) (b) >> Síť (Network) (c).

b
c

3

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >>
Nastavení systému (System Settings) (b) >> Čas/letní čas
(Time/DST) (c).

a
b
c
2

V okně Síť (Network) změňte požadované parametry sítě,
podobně jako v následujícím příkladu.

3

Potvrďte zadaná data.

a

4

Klikněte na tlačítko Modifikovat (Modify) a změňte nastavení
data a času.

5

Můžete vybrat povolení (Povolit (Enable)) nebo zakázání
(Zakázat (Disable)) nastavení letního času.

6

Je-li nastavení povoleno, nastavte počáteční a konečné datum
letního času.

INFORMACE
Pokud byla změněna některá nastavení sítě, modul
procesoru se restartuje. Nástroj pro uvádění do provozu se
NERESTARTUJE automaticky. Chcete-li pokračovat v
konfigurování, ukončete nástroj pro uvádění do provozu a
znovu jej spusťte.

4.1.5

Změna režimu funkce

Přepínání mezi samostatným režimem a režimem připojení ke
cloudu provedete následujícím způsobem:
1

7

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >> Servisní
nastavení (Service Settings) (b) >> Režim funkce (Function
Mode) (c).

Klikněte na tlačítko OK (OK) a potvrďte všechny změny.
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5 Údržba

b

5

Údržba

5.1

Zapnutí a vypnutí režimu údržby
zařízení

c

Funkce údržby nastavuje nebo ruší nastavení stavu Probíhá údržba
(Under Maintenance) bodů řízení v registru bodů řízení. Tato funkce
NEMŮŽE nastavit do režimu údržby samotnou jednotku intelligent
Tablet Controller, ale pouze připojené body řízení. Pokud
potřebujete provést údržbu jednoho nebo několika bodů řízení,
budete muset změnit jejich stav na Probíhá údržba (Under
Maintenance).

a

UPOZORNĚNÍ
Body řízení se
Maintenance):

2

stavem

Probíhá

údržba

(Under

Vyberte režim funkce, ve kterém má jednotka intelligent Tablet
Controller pracovat:

▪ NELZE ovládat z jednotky intelligent Tablet Controller,

▪ Samostatný model (Stand-alone Mode), nebo
▪ Režim připojení ke cloudu (Cloud-connect Mode)
Další informace o obou režimech viz také "2.3 Přehled
systému" na stránce 4.

▪ NELZE nastavit jako cíl pro funkce automatického
řízení.

▪ NELZE monitorovat a

Chcete-li změnit nastavení
následujícím způsobem:
1

údržby

bodů

řízení,

postupujte

Klikněte na tlačítko Seznam nabídky (Menu List) (a) >>
Nastavení systému (System Settings) (b) >> Údržba
(Maintenance) (c).

b
c

a
3

Pokud chcete používat aplikaci intelligent Tablet Controller,
klikněte na tlačítko Modifikovat (Modify) a nastavte ověřovací
kód pro aplikaci (Ověřovací kód (Authentication Code)).
INFORMACE
Aplikace intelligent Tablet Controller může pracovat pouze
tehdy, nastavíte-li Ověřovací kód (Authentication Code).
Pro vaší vlastní bezpečnosti doporučujeme nastavit silný
ověřovací kód.

4

Potvrďte všechna nastavení kliknutím na tlačítko OK (OK).
INFORMACE

V okně Nastavení údržby (Maintenance Settings) můžete provádět
následující:
2

Vyberte požadované body řízení v seznamu Dostupné body
řízení (Available Management Points), klikněte na možnost
Přidat (Add) a přidejte je do seznamu Body v údržbě (Points
under Maintenance).

3

Vyberte požadované body řízení v seznamu Body v údržbě
(Points under Maintenance), klikněte na možnost Odebrat
(Remove) a odeberte je z tohoto seznamu.

Pokud byla změněna některá nastavení sítě, modul
procesoru se restartuje. Chcete-li pokračovat v
konfigurování, ukončete nástroj pro uvádění do provozu a
znovu jej spusťte.
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5 Údržba

7

4

Výsledek: Upgrade bude proveden. Vyčkejte, dokud se
nezobrazí potvrzení, že upgrade firmwaru byl správně
dokončen.

Potvrďte změny tlačítkem OK (OK).
8

5.2

Upgrade firmwaru

Společnost Daikin se trvale snaží zlepšovat zkušenosti uživatelů s
jejími produkty. Aby jednotka intelligent Tablet Controller pracovala
co nejlépe, používejte poslední verze firmwaru. Poslední verze obou
nástrojů (nástroj pro upgrade verze a nástroj pro uvádění do
provozu) jsou dostupné na webu http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/. Následujícím způsobem
můžete provést upgrade na nejnovější verzi:
1

Klikněte na tlačítko Vykonat (Execute) a potvrďte upgrade.

Klikněte na tlačítko OK (OK) a dokončete instalaci.

Výsledek: Nástroj pro upgrade se automaticky uzavře.

5.3

Výměna záložní baterie dat
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze baterie typu stanoveného v "6.2.5 Další
technické údaje jednotky intelligent Tablet Controller" na
stránce 29. hrozí riziko výbuchu interní baterie, pokud ji
vyměníte za nesprávný typ.

Spusťte nástroj pro upgrade verze VerUpTool.exe.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyn v části
"6.3 Likvidace" na stránce 30.

Výsledek: Zobrazí se okno Přihlášení (Login).

Modul procesoru je vybaven interní baterií, která je používána pro
záložní účely. Chcete-li baterii vyměnit, postupujte následujícím
způsobem:

2

1

Vypněte napájení modulu procesoru.

2

Vyšroubujte čtyři šrouby na zadní straně modulu procesoru.

3

Sejměte horní kryt modulu procesoru.

4

Vyhledejte baterie na desce a vyjměte ji. V případě potřeby
použijte plochý šroubovák.

Při prvním spuštění tohoto nástroje se zobrazí smluvní
podmínky použití. Pečlivě si podmínky použití přečtěte a
přijměte.
INFORMACE
Tlačítko Přijmout (Accept) bude povoleno pouze tehdy,
když se přesunete dolů a přečtěte si celé smluvní
podmínky.

3

Zadejte heslo (password) (výchozí: "Daikin").

4

Zkontrolujte, zda je IP adresa (IP address) aktuální IP adresou
modulu procesoru.

5

Klikněte na tlačítko OK (OK) a přihlaste se.

6

V okně Potvrzení vykonání (Execution Confirmation) se ujistěte,
že verze firmwaru, která bude nainstalovaná, je novější než
aktuální verze.
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a

a

Umístění baterie

5

Vložte novou baterii. Zkontrolujte, zda je nová baterie vložena
správně (kladným pólem nahoru).

6

Usaďte zpět horní kryt a dotáhněte šrouby.

7

Zapněte napájení modulu procesoru.
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6 Dodatek

6

Dodatek

6.1

Známá omezení

6.1.1

Kompatibilita s adaptérem KRP928
(adaptér rozhraní pro DIII-NET)

Když je adaptér KRP928 použit pro připojení vnitřních jednotek, je
nutné vzít v úvahu následující chování a omezení.

2

Zadejte přihlašovací údaje směrovače. Ty byly nastaveny
během instalace směrovače.

3

Přejděte na položku General (Obecné) >> Network map (Mapa
sítě) >> Clients (Klienti) (nezapomeňte kliknout na ikonu Clients
(Klienti)).

4

V tabulce Client status (Stav klienta) vyhledejte MAC adresu
jednotky intelligent Tablet Controller. MAC adresa je vytištěna
na štítku modulu procesoru.

5

Vpravo od MAC adresy naleznete IP adresu jednotky intelligent
Tablet Controller.

▪ Konfigurovatelné hodnoty nastavení jsou omezeny na hodnoty
uvedené níže, bez ohledu na připojenou jednotku.

POZNÁMKA
NELZE resetovat síťovou adresu modulu procesoru na
výchozí nastavení IP adresy 192.168.0.1.

▪ Topení: 14~28°C
▪ Automatické topení: 14~28°C
▪ Automatické chlazení: 18~32°C

POZNÁMKA

▪ Chlazení: 18~32°C

V případě, že neznáte přihlašovací údaje směrovače,
můžete směrovač resetovat na výchozí tovární nastavení
stisknutím tlačítka Reset na jeho zadní straně na 5 sekund
nebo déle. V takovém případě může být nastavení sítě
odlišné od nastavení sítě jednotky intelligent Tablet
Controller, díky čemuž bude zjištění IP adresy jednotky
intelligent Tablet Controller IP obtížnější.

▪ Pomocí dálkového ovladače připojeného kabelem je však
možné konfigurovat hodnotu nastavení mimo tyto rozsahy. V
takovém případě zobrazí jednotka intelligent Tablet Controller
nakonfigurovanou hodnotu nastavení, i kdy bude mimo výše
uvedené meze adaptéru.
▪ I když lze nastavení ventilátoru nakonfigurovat pomocí jednotky
intelligent Tablet Controller, adaptér NEPODPORUJE tyto
operace. Proto všechna nakonfigurovaná nastavení ventilátoru
nebudou mít žádný efekt.

Získání IP adresy v případě připojení jednotky
intelligent Tablet Controller k síti LAN

▪ Některá nastavení "R/C ENABLE/DISABLE" nakonfigurovaná v
jednotce intelligent Tablet Controller jsou potlačena adaptérem.

Pokud je jednotka intelligent Tablet Controller připojena k místně
dostupné síti LAN, kontaktujte správce systému nebo vyhledejte
postup pro načtení seznamu připojených klientů v příručce
odpovídajícího modelu směrovače.

▪ Další informace naleznete v dokumentaci k KRP928.

6.1.2

POZNÁMKA

Nepřipojené jednotky jsou uvedeny v
nástroji pro lokální uvádění do provozu

NELZE resetovat síťovou adresu modulu procesoru na
výchozí nastavení IP adresy 192.168.0.1.

Možnost Seznam výsledků hledání (Search Result List) v okně
Výsledky automatického hledání (Auto Search Result) nástroje pro
lokální uvádění do provozu může uvádět jednotky, které nejsou
připojeny k jednotce intelligent Tablet Controller (viz "3.8 Rychlá
konfigurace připojených zařízení (nástroj pro lokální uvedení do
provozu)" na stránce 13). V důsledku toho mohou být v aplikaci
intelligent Tablet Controller nebo rozhraní služby Daikin Cloud
Service zobrazeny "duchové", přičemž jejich stavové ikony budou
signalizovat chybu komunikace.

POZNÁMKA
V případě, že neznáte přihlašovací údaje směrovače,
můžete směrovač resetovat na výchozí tovární nastavení
stisknutím tlačítka Reset na jeho zadní straně na 5 sekund
nebo déle. V takovém případě může být nastavení sítě
odlišné od nastavení sítě jednotky intelligent Tablet
Controller, díky čemuž bude zjištění IP adresy jednotky
intelligent Tablet Controller IP obtížnější.

Chcete-li se takovým 'duchům' vyhnout, restartujte jednotku
intelligent Tablet Controller (stisknutím tlačítka RESET (RESET) na
modulu procesoru) před provedením lokálního uvedení do provozu.
Tím vymažete seznam dříve připojených jednotek.

6.1.4

6.1.3

Opětovná aktivace procesu uvedení sítě do provozu (viz
"3.10 Uvedení sítě do provozu" na stránce 17) se vyžaduje v
následujících případech:

Vyhledání IP adresy jednotky intelligent
Tablet Controller

Chcete-li připojit jednotku intelligent Tablet Controller, ale neznáte IP
adresu a ta není nastavena na výchozí tovární hodnotu
(192.168.0.1), můžete zkusit získat IP adresu následujícím
postupem.

Opětovná aktivace procesu uvedení sítě
do provozu

▪ Když jednotka intelligent Tablet Controller pracuje v režimu
připojení ke cloudu a vy pomocí nástroje pro lokální uvádění do
provozu (například přidáte body řízení, ...) změníte nastavení.
▪ Při každém přechodu ze samostatného režimu do režimu připojení
ke cloudu.

Získání IP adresy v případě použití směrovače
dodaného společností Daikin
Nutná podmínka:
společností Daikin
1

V

případě

směrovače

dodaného

Otevřete podokno konfigurace směrovače ve webovém
prohlížeči. Podrobnosti o připojení naleznete v tabulce, viz
"2.7 Instalace směrovače dodaného společností Daikin" na
stránce 10, nebo v příručce dodané se směrovačem. Typicky je
stránka konfigurace směrovače dostupná zadáním adresy
http://router.asus.com do adresního řádku prohlížeče.
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6 Dodatek
6.2

Technická specifikace

6.2.1

Vnější rozměry

Napájecí zdroj WAGO
50

Přední strana modulů intelligent Tablet Controller
92

152
106.5
4

6.5

136

130

116

(mm)

6.2.2

130

Položka

Technické údaje

Pokojová teplota vzduchu

–10~+50°C

Akumulační teplota

–20~+60°C

Relativní vlhkost

10~85% relativní vlhkosti (bez
kondenzace)

(mm)

6.2.3
Boční strana modulů intelligent Tablet Controller
Modul procesoru a modul I/O

39

45

Podmínky vnějšího prostředí

Elektrická skříň

Technické údaje elektrické skříně viz "Prostor pro instalaci a pokyny
pro montáž" na stránce 6.

6.2.4

Technické údaje spotřeby

Položka

Technické údaje

Související vstupní napětí

110~220 V AC

Frekvence vstupního napájení

50~60 Hz

Příkon modulu procesoru +
modulu I/O

▪ Max.: 13 W (11 W+2 W)
▪ Typicky: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Podrobné technické údaje napájecího zdroje WAGO naleznete v
příručce dodané se zdrojem.

50

50

6.2.5

(mm)

Položka

Technické údaje

Typ interní baterie

BR2032 (3 V)

Interní baterie, očekávaný čas
(typicky) uložení dat při
VYPNUTÉM počítači

6,5 let

Pojistka modulu procesoru a
modulu I/O

Připájená, 250 V AC, F2.5AL

Maximální odchylka hodin
reálného času (RTC)

30 sekund za měsíc

Maximální počet jednotek
řízených jednotkou intelligent
Tablet Controller

▪ 7 venkovních jednotek

6.2.6
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Další technické údaje jednotky intelligent
Tablet Controller

▪ 32 vnitřních jednotek

Požadavky na počítač použitý k uvedení
systému do provozu

Položka

Technické údaje

Operační systém

Windows 7 Professional
(32bitový) nebo vyšší

Paměť

2 GB RAM nebo více
Referenční příručka k instalaci
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Položka

Technické údaje

6.2.7

Pevný disk

20 GB volného prostoru nebo
více

Výchozí hesla nástroje

Nástroj

Heslo

Porty

1 port RJ45

"Daikin"

Prohlížeč

Jedna z následujících možností:

Heslo pro přihlášení do nástroje
pro upgrade verze
Heslo pro přihlášení do nástroje
pro lokální uvádění do provozu

▪ Internet Explorer 9, 10 nebo
11

Heslo pro přihlášení do nástroje
pro uvádění sítě do provozu

▪ Google Chrome
▪ Mozilla Firefox

Ověřovací kód aplikace
intelligent Tablet Controller

▪ Apple Safari

(a)

6.2.8

Nenastaven (prázdný)(a)

Aplikace intelligent Tablet Controller NEBUDE PRACOVAT
bez nastaveného ověřovacího kódu.

Požadavky na kabeláž
Veškerá kabeláž musí splňovat následující požadavky:

VÝSTRAHA
Veškeré součásti venkovní elektrické instalace MUSÍ
instalovat koncesovaný elektrikář a instalace MUSÍ
odpovídat příslušným předpisům.
Připojení

Průřez

Kabel LAN

Maximální délka
–

100 m

Poznámky
▪ UTP CAT 5e nebo vyšší
▪ Konektor RJ45

DIII-NET (F1/F2)

Ø0,75~1,25 mm²
(velikost svorek pro
maximální průřez 1,5 mm²)

(a)

Celková délka : 2000 m
(<1500 m, při použití
stíněného vodiče)
Maximální délka(b): 1000 m

▪ Typ kabelu: Dvouvodičový vinylem izolovaný a opláštěný
kabel/vinylový kabel nebo dvouvodičový stíněný kabel
▪ NEPOUŽÍVEJTE vícežilové kabely s více než třemi vodiči
▪ NEPOUŽÍVEJTE kabely smíšeného typu
▪ NIKDY kabely nespojujte do svazků
▪ Používáte-li stíněný kabel, připojte k uzemnění pouze
jeden konec každého stíněného vodiče
▪ Zkontrolujte, zda je kabeláž vedena a upevněna tak, aby
se NEMOHLA DOTÝKAT neuzemněných vodivých částí
▪ Zkontrolujte, zda je k dispozici odlehčovací prvek pro
každý vodič vstupující do elektrické skříně
▪ Další informace o rozhraní DIII-NET viz konstrukční
příručka D‑BACS (ED72721)

Digitální vstupy
(Di1~Di4, Do)

200 m

▪ Beznapěťový kontakt připojený ke vstupní svorce MUSÍ
být vhodný pro detekci 10 mA na napětí 16 V DC
▪ Pro impulsní signály: šířka impulsu 20~400 ms, interval
impulsu: 100 ms nebo více

Napájecí napětí
230 V AC do
napájecího zdroje
WAGO

Podle příslušné legislativy
(svorka dimenzovaná
maximálně na 4 mm²)

Napájecí napětí
24 V AC do modulu
procesoru

Podle příslušné legislativy

–

–

5m

Kabel USB
(a)
(b)

6.3

Podle příslušné legislativy ▪ Je povolen plný nebo splétaný kabel
▪ Vnitřní ochrana napájecího zdroje WAGO je jištěna
pojistkou 2,5 A / 250 V
Je povolen plný nebo splétaný kabel

Běžně dostupný kabel USB 2.0, konektor typ A na typ B (je
součástí soupravy jednotky intelligent Tablet Controller)

Celková délka je součet délek veškeré kabeláže v síti DIII-NET.
Maximální délka je maximální vzdálenost mezi kterýmikoliv dvěma body sítě DIIINET.

Likvidace
NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU
hrozí riziko výbuchu interní baterie, pokud ji vyměníte za
nesprávný typ.
Vyměňte baterii podle pokynů uvedených v "5.3 Výměna
záložní baterie dat" na stránce 27.
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6 Dodatek
▪ Oba moduly systému intelligent Tablet Controller jsou označeny
následujícím symbolem:

To znamená, že elektrické a elektronické produkty se nesmí
přidávat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE
demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatních částí zařízení musí být provedena v souladu
s příslušnými místními a národními předpisy.
Jednotka musí být likvidována ve specializovaném závodě, aby
její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo
regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete
ochraně před případnými negativními důsledky pro životní
prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám
poskytne instalační technik nebo místní prodejce.
▪ Modul procesoru obsahuje
následujícím symbolem.

výměnnou

baterii,

Kategorie

Ikona

Nastavení

Nastavení stavové
kontrolky

Intenzita

Provozní nastavení

Místní nastavení vnitřní
jednotky
Místní nastavení
dálkového ovladače

Různá nastavení

Adresa skupiny a adresa
sítě AirNet
Externí zámek vstupu/
výstupu

označenou

Nucené zapnutí
ventilátoru
To znamená, že baterie se nesmí přidávat do netříděného
domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická
značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje
těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.
Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).
Odpadní baterie musí být zlikvidovány ve specializovaném
recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií,
pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro
životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

6.4

Autorské právo a ochranné
známky

Hlavní spínač chlazení /
topení
Informace

6.5.2

Vstup do nabídky instalace

Nutná podmínka: Řídicí jednotka zobrazí úvodní obrazovku.
1

Stiskněte tlačítko
a podržte jej stisknutí, dokud se na
obrazovce nezobrazí příslušné informace:

Logo SDHC je obchodní známkou společnosti SD-3C, LLC.

INFORMACE

6.5

Přítomnost ikon na informační obrazovce závisí na
provozním stavu. Řídicí jednotka může zobrazit více nebo
méně ikon, které jsou zde uvedeny.

Nastavení adres skupiny a sítě
AirNet

Níže je uveden příklad nastavení adres skupiny a sítě AirNet s
kabelovým dálkovým ovladačem (BRC1H51W, BRC1H51K a
BRC1H51S).

2

Na informační obrazovce stiskněte současně tlačítko
a
podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí nabídka instalace:

a

Pokud použijete další dálkový ovladač – informujte se v referenční
příručce k instalaci pro vlastní model jednotky, kde je uveden přesný
postup.

6.5.1

Nabídka instalace

V nabídce instalace můžete provést následující nastavení:

Výsledek: Nyní se nacházíte v nabídce instalace.

Kategorie

6.5.3

Nastavení obrazovky

Ikona

Nastavení
Jas

Kontrast

Adresa skupiny

Chcete-li ovládat systém s pomocí zařízení pro centrální ovládání,
musíte nastavit následující adresy:
▪ Skupiny ("Group"), nebo
▪ Jednotky ("Group(Unit)").
Nabídka adresy skupiny a nabídka adresa sítě AirNet má dvě
úrovně. V první úrovni definujete skupiny nebo jednotky, zatímco ve
druhé nastavuje nebo uvolňujete jejich adresy.
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Adresa
První úroveň

Popis
Skupina (Group)

Skupina představuje skupinu vnitřních jednotek.
Pokud nastavujete adresy pro skupiny, NEMUSÍTE definovat číslo jednotky.
Jednotka (Group(Unit))

Jednotka představuje samostatnou vnitřní jednotku.
Definujte vnitřní jednotku, pro kterou chcete nastavit adresu.

Druhá úroveň

Definuje adresu vnitřní jednotky.

Chcete-li NASTAVIT adresu, zkontrolujte, zda je vybrána možnost

.

Aplikujte nastavení.

Chcete-li UVOLNIT adresu, která byla nastavena dříve, změňte možnost
pak nastavení použijte.

6.5.4

Adresa sítě Airnet

Chcete-li připojit systém k systému monitorování a diagnostiky sítě
AirNet, musíte nastavit adresy sítě AirNet pro následující jednotky:

na

a

▪ Venkovní jednotky ("O/U")
Nabídka adresy skupiny a nabídka adresa sítě AirNet má dvě
úrovně. V první úrovni definujete skupiny nebo jednotky, zatímco ve
druhé nastavuje nebo uvolňujete jejich adresy.

▪ Vnitřní jednotky ("I/U")

Referenční příručka k instalaci

32

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1D – 2018.03

6 Dodatek
Adresa
První úroveň

Popis
Vnitřní jednotka (I/U)

Definujte vnitřní jednotku, pro kterou chcete nastavit adresu sítě AirNet.

Přejděte k následující úrovni.

Venkovní jednotka (O/U)

Definujte venkovní jednotku, pro kterou chcete nastavit adresu sítě AirNet.

Přejděte k následující úrovni.
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Adresa
Druhá úroveň

Popis
Definuje adresu vnitřní/venkovní jednotky.

Chcete-li NASTAVIT adresu, zkontrolujte, zda je vybrána možnost

.

Aplikujte nastavení.

Chcete-li UVOLNIT adresu, která byla nastavena dříve, změňte možnost
pak nastavení použijte.
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