4PEL420109-1B_2016_02.book Page 1 Saturday, March 12, 2016 3:54 PM

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
intelligent Tablet Controller

DCC601A51

4PEL420109-1B_2016_02.book Page 1 Saturday, March 12, 2016 3:54 PM

DCC601A51

Περιεχόμενα

intelligent Tablet Controller

σελίδα

Στοιχεία εγγράφου .......................................................................... 1
1. Στοιχεία εγγράφου ..................................................................... 1
1.1. Αναγνωστικό κοινό ........................................................... 1
1.2. Πακέτο βιβλιογραφίας....................................................... 1
Εγκατάσταση ................................................................................... 2
2. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας ................................................ 2
2.1. Γενικά................................................................................ 2
2.2. Θέση εγκατάστασης.......................................................... 2
2.3. Ηλεκτρικά.......................................................................... 2
3. Περιεχόμενα του κιτ και προαιρετικός εξοπλισμός..................... 3
3.1. Περιεχόμενα του κιτ .......................................................... 3
3.2. Προαιρετικός εξοπλισμός.................................................. 3
4. Επισκόπηση συστήματος .......................................................... 3
4.1. Η λύση του intelligent Tablet Controller από τη Daikin ..... 3
4.2. Το κιτ του intelligent Tablet Controller ............................... 3
4.3. Συμβατός εξοπλισμός (Daikin) ......................................... 4
4.4. Πρόσθετα στοιχεία στη λύση του
intelligent Tablet Controller ............................................... 4
5. Πριν από την εγκατάσταση ........................................................ 6
5.1. Απαραίτητος εξοπλισμός .................................................. 6
5.2. Επιλογή χώρου εγκατάστασης ......................................... 6
5.3. Η θέση των ακροδεκτών και των διακοπτών .................... 7
6. Eγκατάσταση του intelligent Tablet Controller ........................... 8
7. Ηλεκτρική καλωδίωση ............................................................... 9
7.1. Σύνδεση σε άλλο εξοπλισμό ............................................. 9
7.2. Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής σε όλες τις μονάδες .. 10
7.3. Σύνδεση του καλωδίου δικτύου ...................................... 10
8. Εγκατάσταση του κιτ δρομολογητή που παρέχεται
από τη Daikin........................................................................... 10
Έναρξη λειτουργίας .......................................................................11
9. Διαμόρφωση αρχικής λειτουργίας του intelligent
Tablet Controller .......................................................................11
9.1. Ελάχιστες απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας............11
9.2. Ενεργοποίηση της εφεδρικής μπαταρίας δεδομένων ......11
9.3. Σύνδεση του intelligent Tablet Controller
για πρώτη φορά...............................................................11
9.4. Αναβάθμιση του υλικολογισμικού στην τελευταία
έκδοση ............................................................................ 12
9.5. Πρώτη εκτέλεση του εργαλείου έναρξης λειτουργίας...... 13
9.6. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου
(εργαλείο έναρξης τοπικής λειτουργίας) ......................... 13
9.7. Γρήγορη διαμόρφωση των συνδεδεμένων
μονάδων (εργαλείο τοπικής έναρξης λειτουργίας) .......... 14
Λειτουργία...................................................................................... 15
10. Προηγμένη εγκατάσταση του intelligent Tablet Controller ....... 15
10.1. Επισκόπηση του κεντρικού παραθύρου
Eργαλείο αρχικής τοπικής λειτουργίας
(Local Commissioning Tool) ........................................... 15
10.2. Σημεία διαχείρισης .......................................................... 16
10.3. Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ....................................... 19
10.4. Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου............................................. 20
10.5. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας...................................... 20
Συντήρηση ..................................................................................... 21

Οδηγός για τον τεχνικό
εγκατάστασης

Παράρτημα..................................................................................... 23
14. Γνωστοί περιορισμοί................................................................ 23
15. Τεχνικές προδιαγραφές............................................................ 24
15.1. Εξωτερικές διαστάσεις .................................................... 24
15.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες.............................................. 25
15.3. Ηλεκτρολογικός πίνακας ................................................. 25
15.4. Προδιαγραφές ενεργειακής κατανάλωσης ...................... 25
15.5. Άλλες προδιαγραφές του intelligent Tablet Controller..... 25
15.6. Απαιτήσεις υπολογιστή έναρξης λειτουργίας .................. 25
15.7. Εργοστασιακοί κωδικοί εργαλείων .................................. 25
15.8. Απαιτήσεις καλωδίωσης ................................................. 26
16. Απαιτήσεις απόρριψης ............................................................ 26
17. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα ......................... 26

Στοιχεία εγγράφου
1.
1.1.

Στοιχεία εγγράφου
Αναγνωστικό κοινό

Εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης

1.2.

Πακέτο βιβλιογραφίας

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το
πλήρες πακέτο αποτελείται από:


Εγχειρίδιο εγκατάστασης:
 Οδηγίες εγκατάστασης
 Μορφή: Έντυπο (συνοδεύει το κιτ)



Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης:
 Προετοιμασία εγκατάστασης,
στοιχεία αναφοράς,...

τεχνικές

προδιαγραφές,

 Μορφή:
Ψηφιακά
αρχεία
στη
διεύθυνση
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/
Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις της παρεχόμενης βιβλιογραφίας
ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον τοπικό ιστοχώρο της Daikin ή στον
αντιπρόσωπό σας.
Η πρωτότυπη βιβλιογραφία έχει συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι
άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.

11. Θέση εξοπλισμού εντός και εκτός συντήρησης ....................... 21
12. Αναβάθμιση υλικολογισμικού................................................... 22
13. Αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας δεδομένων.............. 23
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Εγκατάσταση

2.3.

Ηλεκτρικά
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

2.

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν εγκαταστήσετε το κιτ του intelligent Tablet Controller,
παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις γενικές
προφυλάξεις ασφαλείας.



Προτού συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση ή
αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ
κάθε ηλεκτρική παροχή.



Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή για τουλάχιστον
1 λεπτό, και πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε, μετρήστε
την τάση στους ακροδέκτες των πυκνωτών του
κεντρικού κυκλώματος. Προτού μπορέσετε να αγγίξετε
ηλεκτρικά στοιχεία, η τάση θα πρέπει να είναι κάτω
από 50 V DC. Για τη θέση των ακροδεκτών, δείτε το
διάγραμμα καλωδίωσης.



ΜΗΝ αγγίζετε ηλεκτρικά στοιχεία με υγρά χέρια.



Όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης, ΜΗΝ
αφήνετε τον εξοπλισμό ανεπίβλεπτο.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες
ηλεκτρικής παροχής και intelligent Tablet Controller λειτουργούν
κανονικά κατά τη διαδικασία εκκίνησης.

2.1.

Γενικά

Αν δεν είστε σίγουρος πώς πρέπει να εγκαταστήσετε ή να χειριστείτε
τις μονάδες, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού ή
εξαρτημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες
στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα,
πρόσθετο εξοπλισμό και ανταλλακτικά που έχουν
κατασκευαστεί ή εγκριθεί από την Daikin.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, οι δοκιμές και τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (και με τις οδηγίες που περιγράφονται στη
βιβλιογραφία της Daikin).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στη σταθερή καλωδίωση θα υπάρχει εγκατεστημένος
γενικός διακόπτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, με πλήρη
διαχωρισμό επαφής σε όλους τους πόλους σε συνθήκες
υπέρτασης κατηγορίας III.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Χρησιμοποιείτε μόνο χάλκινα καλώδια.



Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση της εγκατάστασης είναι
σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.



Κάθε καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με το διάγραμμα
καλωδίωσης που συνοδεύει τη μονάδα.



Εγκαταστήστε οπωσδήποτε καλωδίωση γείωσης.
ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης,
απορροφητή υπέρτασης, ή τηλεφωνική γείωση.
Ανεπαρκής γείωση ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.



Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε αποκλειστική ηλεκτρική
παροχή. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος
στην οποία υπάρχουν συνδεδεμένες και άλλες
συσκευές.



Εγκαταστήστε
οπωσδήποτε
τις
ασφάλειες ή ασφαλειοδιακόπτες.



Εγκαταστήστε οπωσδήποτε ασφάλεια διαρροής
γείωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν πραγματοποιείτε εργασίες εγκατάστασης, επισκευής
ή συντήρησης στο σύστημα, φροντίζετε να φοράτε πάντα
τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας
(προστατευτικά γάντια, γυαλιά,...).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σκίστε και πετάξτε τις πλαστικές συσκευασίες ώστε να μην
μπορεί κανείς, ιδιαιτέρως τα παιδιά, να παίξουν μαζί τους.
Δυνητικός κίνδυνος: ασφυξία.

2.2.

Θέση εγκατάστασης

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε χώρους με δυνητική ύπαρξη
εκρηκτικών αερίων.

απαιτούμενες

Για την αποφυγή παρεμβολών, εγκαταστήστε τα καλώδια ρεύματος
σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα.
Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου ενδέχεται να
μην επαρκεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρολογικές εργασίες,
βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικό στοιχείο και
ακροδέκτης μέσα στον πίνακα είναι σωστά
συνδεδεμένα.



Πριν εκκινήσετε την μονάδα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα
καλύμματα είναι κλειστά.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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3.

Περιεχόμενα του κιτ και προαιρετικός
εξοπλισμός

4.
4.1.

3.1.

Περιεχόμενα του κιτ

Συμβουλευόμενος
τον
παρακάτω
κατάλογο
εξαρτημάτων,
βεβαιωθείτε ότι στο κιτ περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και
αξεσουάρ για τον intelligent Tablet Controller. Εάν κάποια εξαρτήματα
λείπουν ή είναι ελαττωματικά, επικοινωνήστε με τον έμπορο της
Daikin απ’ όπου αγοράσατε το προϊόν.

b

a

Η λύση του intelligent Tablet Controller υπάρχει διαθέσιμη σε μία από
τις δύο ακόλουθες λειτουργίες (δηλ., μεθόδους λειτουργίας):


Αυτόνομη λειτουργία: Τοπική μέθοδος λειτουργίας όπου
μπορείτε να ελέγχετε το τοπικό σας περιβάλλον από
οπουδήποτε μέσα στο τοπικό σας δίκτυο. Αυτό γίνεται μέσα από
την εφαρμογή intelligent Tablet Controller στην ταμπλέτα που
παρέχεται από την Daikin.



Λειτουργία cloud-connect: Διαδικτυακή μέθοδος λειτουργίας
με την οποία μπορείτε να ελέγχετε πολλαπλά περιβάλλοντα από
οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από
εφαρμογή διαδικτυακής πλοήγησης, με πρόσβαση στο Daikin
Cloud Service στη διεύθυνση: http://cloud.daikineurope.com. Ας
σημειωθεί ότι το Daikin Cloud Service είναι επίσης προσβάσιμο
και από περιηγητή στην ταμπλέτα της Daikin. Σε λειτουργία
cloud, ο τοπικός έλεγχος μέσα από την εφαρμογή intelligent
Tablet Controller είναι βέβαια εφικτός, όμως οι διαθέσιμες
επιλογές λειτουργιών είναι περιορισμένες.

++- -

e
L

a
b
c
d
e

3.2.

N

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λειτουργία cloud-connect και όλη η σχετική λειτουργικότητα Daikin Cloud Service δεν είναι διαθέσιμες αυτή τη
στιγμή.

Μονάδα CPU (1×)
Μονάδα I/O (1×)
Τροφοδοτικό WAGO (1×)
Καλώδιο USB, 0,5 m (1×)
Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν) (1×)

4.2.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ο ακόλουθος προαιρετικός εξοπλισμός υπάρχει διαθέσιμος:
Εξοπλισμός

Τύπος

Για να διαμορφώσετε τη λύση intelligent Tablet Controller στο
περιβάλλον σας, σας έχει δοθεί το κιτ intelligent Tablet Controller της
Daikin. Το κιτ αυτό προσφέρει δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και
διασυνδέει τον συμβατό εξοπλισμό της Daikin με τοπικό δίκτυο και το
Daikin Cloud Service. Το κιτ αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:


ένα τροφοδοτικό WAGO (PSU),



την μονάδα CPU,



την μονάδα I/O.

ASUS 4G-N12

4G-N12

Ταμπλέτα παρεχόμενη
από τη Daikin

ASUS ZenPad Z380C

Z380C

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό τον προαιρετικό
εξοπλισμό, δείτε την ενότητα "4.4. Πρόσθετα στοιχεία στη λύση του
intelligent Tablet Controller" στη σελίδα 4.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Το κιτ του intelligent Tablet Controller

Αρ. υλικού

Δρομολογητής παρεχόμενος από τη Daikin

3

Η λύση του intelligent Tablet Controller από τη
Daikin

Η λύση intelligent Tablet Controller της Daikin επιτρέπει στον τελικό
χρήστη να ελέγχει και να διαχειρίζεται εύρος εξοπλισμού HVAC της
Daikin μέσα από την εφαρμογή μιας ταμπλέτας κι από περιβάλλον
διαδικτυακής πλοήγησης.

d

c

Επισκόπηση συστήματος

Για μια συνήθη εγκατάσταση του κιτ intelligent Tablet Controller,
συμβουλευτείτε την ενότητα "Διάγραμμα εγκατάστασης του intelligent
Tablet Controller" στη σελίδα 5. Προτού εγκαταστήσετε τα κιτ
μονάδων του intelligent Tablet Controller, σχεδιάστε ένα
αποτελεσματικό πλάνο εργασίας, χρησιμοποιώντας το παρόν
διάγραμμα και το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να
εγκατασταθεί.
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4.3.

Συμβατός εξοπλισμός (Daikin)

Αυτή τη στιγμή, η λύση intelligent Tablet Controller μπορεί να
συνδεθεί σε ορισμένες μονάδες Daikin που διαθέτουν περιβάλλον
επικοινωνίας DIII-NET. Η διασύνδεση εξοπλισμού Daikin που
χρησιμοποιεί άλλα περιβάλλοντα επικοινωνίας ενδέχεται να
υποστηρίζεται σε μελλοντικές αναβαθμίσεις. Για ενημερωμένη λίστα
εξοπλισμού που μπορείτε να χειριστείτε με τον intelligent Tablet
Controller, συμβουλευτείτε τον παρακάτω ιστοχώρο:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο intelligent Tablet Controller δεν είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλους κεντροποιημένους
ελεγκτές, όπως είναι ο intelligent Touch Manager (iTM).
Επιπλέον, στη μονάδα Ι/Ο υπάρχει πληθώρα υποδοχών για σύνδεση
ψηφιακών εισόδων. Η ψηφιακή είσοδος στην πρώτη υποδοχή είναι
εργοστασιακά καλωδιωμένη ως είσοδος επαφής εξαναγκασμένης
στάσης. Οι υπόλοιπες ψηφιακές είσοδοι μπορούν να ρυθμιστούν είτε
ως είσοδοι κανονικού ανοίγματος / κανονικού κλεισίματος, είτε ως
παλμικές είσοδοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν η είσοδος επαφής εξαναγκασμένης στάσης είναι
κλειστή, σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στέλνεται
σήμα στάσης. Δεν υπάρχει εχέγγυο ότι όλες οι συσκευές
έχουν όντως σταματήσει ή παραμένουν σε στάση για όσο
η είσοδος επαφής εξαναγκασμένης στάσης είναι ενεργή.

4.4.

Πρόσθετα στοιχεία στη λύση του intelligent Tablet
Controller

Ο ακόλουθος προαιρετικός εξοπλισμός υπάρχει διαθέσιμος ως τμήμα
της λύσης intelligent Tablet Controller. Οι απαιτήσεις του εξαρτώνται
από το τοπικό σας περιβάλλον και τις ανάγκες σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Δρομολογητής παρεχόμενος από την Daikin (ASUS 4G-N12)
Για τη δημιουργία ασύρματου τοπικού δικτύου, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο προαιρετικός δρομολογητής που παρέχει η Daikin.
Αυτός ίσως είναι απαραίτητος εάν οι μονάδες του intelligent Tablet
Controller δεν είναι δυνατό να συνδεθούν στο τοπικό δίκτυο, ή το
τοπικό δίκτυο δεν διαθέτει ασύρματο περιβάλλον για πρόσβαση από
την Daikin.
Επιπλέον, ο δρομολογητής διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης σε
κυψελικό δίκτυο 4G, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση στο
Daikin Cloud Service σε περίπτωση που το τοπικό δίκτυο δεν
παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ας σημειωθεί ότι για κυψελική
πρόσβαση στο διαδίκτυο απαιτείται η χρήση κάρτας SIM, η οποία δεν
παρέχεται με τον δρομολογητή.
Ταμπλέτα παρεχόμενη από την Daikin (ASUS ZenPad 8.0 Z380C)
Η χρήση μιας ταμπλέτας από τη Daikin είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της εφαρμογής intelligent Tablet Controller εάν επιλέξετε
την τοπική λειτουργία.
Η εφαρμογή intelligent Tablet Controller είναι διαθέσιμη για
εγκατάσταση από το Google Play.
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Διάγραμμα εγκατάστασης του intelligent Tablet Controller

d

e**

f**

g

**

http://cloud.daikineurope.com

RJ-45

a 24 V DC

c

b

DIII-NET

i

i

i

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1/F2

LAN

+ + - -

h

OUT
IN
F1, F2 F1, F2
L

N

POWER

CPU IF

I/O IF

Di1~Di4

USB

230 V AC

l
j*
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
*

**

k*

Τροφοδοτικό WAGO
Μονάδα CPU
Μονάδα I/O
Προαιρετική ταμπλέτα παρεχόμενη από τη Daikin
Υπολογιστής με διασύνδεση στο Daikin Cloud Service
Daikin Cloud Service
Πύλη τοπικού δικτύου (προαιρετικός δρομολογητής από τη
Daikin)
Εξωτερική μονάδα συνδεδεμένη σε DIII-NET
Εσωτερική μονάδα συνδεδεμένη σε DIII-NET
Είσοδος επαφής εξαναγκασμένης στάσης
Ψηφιακές είσοδοι (ρυθμισμένες είτε ως είσοδοι επαφής,
είτε ως παλμικές είσοδοι)
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Αυτό είναι ένα γενικό διάγραμμα συνδεσμολογίας,
για το σωστό διάγραμμα των ακροδεκτών Di1~Di4
συμβουλευτείτε την ενότητα "7.1.2. Σύνδεση συσκευών
ψηφιακών εισόδων και εξόδων" στη σελίδα 9.
Η λειτουργία cloud-connect και όλη η σχετική
λειτουργικότητα Daikin Cloud Service δεν είναι διαθέσιμες
αυτή τη στιγμή.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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Ελέγξτε ότι διατίθεται ο απαιτούμενος χώρος για την
εγκατάσταση του intelligent Tablet Controller. Συμβουλευτείτε
την ενότητα "5.2. Επιλογή χώρου εγκατάστασης" στη σελίδα 6.



Εξοικειωθείτε με τη θέση των ακροδεκτών και διακοπτών στις
μονάδες του intelligent Tablet Controller. Συμβουλευτείτε την
ενότητα "5.3. Η θέση των ακροδεκτών και των διακοπτών" στη
σελίδα 7.

5.1.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο εξοπλισμό για την εγκατάσταση των
κιτ μονάδων του intelligent Tablet Controller:


Ένα ίσιο κατσαβίδι



Ένα σταυροκατσάβιδο



Την απαιτούμενη ποσότητα ηλεκτρικών καλωδίων και τα
κατάλληλα
εργαλεία
καλωδίωσης.
Για
περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο καλωδίων που θα
χρησιμοποιήσετε, συμβουλευτείτε την ενότητα "15.8. Απαιτήσεις
καλωδίωσης" στη σελίδα 26.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος κάθετος χώρος τουλάχιστον
70 mm μεταξύ του τροφοδοτικού WAGO και των καναλιών
καλωδίωσης.



Η μονάδα CPU και η μονάδα I/O μπορούν να εγκατασταθούν
χωρίς απαιτήσεις ελεύθερου χώρου σε οριζόντια διάταξη, αλλά
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 20 mm χώρος μεταξύ των
μονάδων και του ηλεκτρολογικού πίνακα.



Το τροφοδοτικό WAGO απαιτεί ελάχιστο ελεύθερο χώρο 15 mm
σε κάθε πλευρά, σε οριζόντια διάταξη.

a







 

152

152



++- -

L


CPU

I/O

N



Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
εγκατάσταση των κιτ μονάδων του intelligent Tablet Controller.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "5.1. Απαραίτητος εξοπλισμός" στη
σελίδα 6.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 60 mm
μεταξύ της μονάδας CPU, της μονάδας Ι/Ο και των καναλιών
καλωδίωσης, και τουλάχιστον 80 mm μεταξύ των μονάδων και
του ηλεκτρολογικού πίνακα σε κάθετο προσανατολισμό.









Βεβαιωθείτε ότι ο intelligent Tablet Controller συνοδεύεται από
όλα του τα εξαρτήματα. Συμβουλευτείτε την ενότητα
"3.1. Περιεχόμενα του κιτ" στη σελίδα 3.





Απαιτούμενος χώρος

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τον ελάχιστο χώρο που απαιτείται
για την εγκατάσταση.



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του intelligent Tablet Controller,
ολοκληρώστε τις παρακάτω προετοιμασίες:

5.2.2.



Πριν από την εγκατάσταση



5.

a

5.2.

Οπωσδήποτε εγκαταστήστε τα στοιχεία του intelligent Tablet
Controller σε χώρο που πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στις ακόλουθες ενότητες.
5.2.1.

Χώρος εγκατάστασης και προσανατολισμός
τοποθέτησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις παρακάτω
προδιαγραφές:


Τοποθεσία: Εσωτερικός χώρος, μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα.



Ο ηλεκτρολογικός πίνακας:

(mm)

b

Επιλογή χώρου εγκατάστασης

a Κανάλι καλωδίωσης
b Ηλεκτρολογικός πίνακας

Προσέξτε το βάθος αυτών των μονάδων και φροντίστε για τον
απαραίτητο χώρο σε βάθος στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
Μονάδα

Βάθος

Μονάδα CPU

45 mm

Μονάδα I/O

39 mm

Τροφοδοτικό WAGO

92 mm

 θα πρέπει να κλειδώνει ή να είναι σχεδιασμένος να ανοίγει με
ειδικό εργαλείο. Το κλειδί ή το εργαλείο θα πρέπει να είναι
διαθέσιμο μόνο στο προσωπικό συντήρησης.
 θα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο χωρίς πρόσβαση στο
ευρύ κοινό.
 θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
 θα πρέπει να διαθέτει προστασία εισόδου κλάσης IP4X κατ’
ελάχιστο (ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι αερίζεται επαρκώς ώστε
να αποτραπεί υπερθέρμανση του εξοπλισμού).
 θα πρέπει να διαθέτει προστασία πρόσκρουσης κλάσης IK07
κατ’ ελάχιστο (δείτε το διεθνές πρότυπο IEC 62262 - 2002).
 θα πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 290 mm και ελάχιστο
πλάτος 410 mm για να επιτυγχάνεται ο ελεύθερος χώρος που
απαιτείται στην ενότητα "5.2.2. Απαιτούμενος χώρος" στη
σελίδα 6.


Προσανατολισμός στερέωσης: μόνο καθέτως



Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις
περιβαλλοντικές συνθήκες που καθορίζονται στην ενότητα
"15.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες" στη σελίδα 25.
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5.3.

Η θέση των ακροδεκτών και των διακοπτών

Χειριστήρια και διακόπτες

Εξετάστε τη διαμόρφωση των ακροδεκτών και τη θέση των
ανοιγμάτων στη μονάδα και καθορίστε με ποιον τρόπο θα
δρομολογήσετε το καλώδιο και με ποια σειρά θα συνδέσετε τα
σύρματά του προκειμένου να διευκολύνετε τη διαδικασία
εγκατάστασης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, συμβουλευτείτε την ενότητα
"7. Ηλεκτρική καλωδίωση" στη σελίδα 9.
5.3.1.

a

[RESET] Κουμπί για την επανεκκίνηση των μονάδων CPU και
I/O.

k

[DIP SW] Εφεδρεία για συντήρηση.
Εργοστασιακές ρυθμίσεις: όλοι οι διακόπτες είναι ρυθμισμένοι
στη θέση "OFF (OFF)".

n

[BACKUP] Διακόπτης για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
της εφεδρικής ηλεκτρικής παροχής για διατήρηση των
ισχυουσών ρυθμίσεων (παρέχεται από την εσωτερική
μπαταρία).

Μονάδα CPU

Εργοστασιακή ρύθμιση: "OFF (OFF)". Αυτή θα είναι στη θέση
"ON (ON)" κατά την αρχική λειτουργία.

A
q

a

Λαμπάκια LED
b

[CPU ALIVE] (Πράσινο) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν η CPU
λειτουργεί κανονικά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία
των LED, συμβουλευτείτε την ενότητα "Πίνακας καταστάσεων
και λειτουργιών LED (μονάδα CPU)" στη σελίδα 7.

c

[ALARM] (Κόκκινο) Αυτό το LED ανάβει όταν ανιχνευτεί βλάβη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία των LED,
συμβουλευτείτε την ενότητα "Πίνακας καταστάσεων και
λειτουργιών LED (μονάδα CPU)" στη σελίδα 7.

d

[RS-232 Tx] (Πράσινο) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν
αποστέλλονται δεδομένα από τη σειριακή θύρα.

e

[RS-232 Rx] (Πορτοκαλί) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν
λαμβάνονται δεδομένα από την σειριακή θύρα.

f

[RS-485] (Πορτοκαλί) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν
αποστέλλονται ή λαμβάνονται δεδομένα από τη θύρα RS-485.

g

[LAN] (Πράσινο) Αυτό το LED ανάβει όταν υπάρχει σωστή
διασύνδεση. Το LED αναβοσβήνει όταν μεταδίδονται ή
λαμβάνονται δεδομένα.

b
c
d
e
f
g

B
A

h

i

j

k

[Μοχλός] Υποβοήθηση στερέωσης / απόσπασης της μονάδας
σε / από ράγα DIN.

Πίνακας καταστάσεων και λειτουργιών LED (μονάδα CPU)
Συνθήκη λειτουργίας

CPU ALIVE

ALARM

Κανονική λειτουργία

Αναβοσβήνει

OFF

OFF

OFF

Αναβοσβήνει

ON

Διακοπή ρεύματος / βλάβη υλικού

B

l

m

n

o

p

Δεν έχει εγκατασταθεί λογισμικό
εφαρμογής

q
Βύσματα και υποδοχές
h

[LAN] Η υποδοχή RJ-45 για τη σύνδεση του intelligent Tablet
Controller σε δίκτυο Ethernet.

i

[RS-485] Εφεδρεία για μελλοντική χρήση.

j

[RS-232] Εφεδρεία για μελλοντική χρήση.

l

[Power] Φις τροφοδοσίας. Απαιτείται ηλεκτρική τροφοδοσία
24 V DC και θα επιτευχθεί με τη σύνδεση στο τροφοδοτικό
WAGO.

m

[SD CARD] Εφεδρεία για συντήρηση.

o

[USB] Υποδοχή USB 2.0 τύπου A, εφεδρεία για συντήρηση.
Αυτή η υποδοχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διασύνδεση των μονάδων CPU και I/O.

p

[I/O IF] Υποδοχή USB 2.0 τύπου A. Χρησιμοποιήστε μόνο αυτή
την υποδοχή USB για τη διασύνδεση των μονάδων CPU και I/O.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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5.3.2.

Μονάδα I/O

Λαμπάκια LED

A

a

b

[CPU ALIVE] (Πράσινο) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν η
μονάδα Ι/Ο λειτουργεί κανονικά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την
λειτουργία των LED, συμβουλευτείτε την ενότητα "Πίνακας
καταστάσεων και λειτουργιών LED (μονάδα I/O)" στη σελίδα 8.

c

[ALARM] (Κόκκινο) Αυτό το LED ανάβει ή αναβοσβήνει όταν
ανιχνευτεί βλάβη. Για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία
των LED, συμβουλευτείτε την ενότητα "Πίνακας καταστάσεων
και λειτουργιών LED (μονάδα I/O)" στη σελίδα 8.

d

[RS-485] (Πορτοκαλί) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν
μεταδίδονται ή λαμβάνονται δεδομένα από τη θύρα RS-485.

e

[P1P2 MONITOR] (Πορτοκαλί) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν
μεταδίδονται ή λαμβάνονται δεδομένα από την γραμμή P1P2.

f

[DIII MONITOR] (Πορτοκαλί) Αυτό το LED αναβοσβήνει όταν
εκτελείται επικοινωνία DIII-NET.

b
c
d

e
f

B
A

g

h

i

j

Πίνακας καταστάσεων και λειτουργιών LED (μονάδα I/O)
Συνθήκη λειτουργίας

CPU ALIVE

ALARM

Κανονική λειτουργία

Αναβοσβήνει

OFF

Βλάβη υλικού

OFF

ON

Διακοπή ρεύματος

OFF

OFF

Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ
μονάδων CPU και Ι/Ο
(για 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα)

ON

Αναβοσβήνει

6.
B

k

l

Eγκατάσταση του intelligent Tablet
Controller

Τα στοιχεία του intelligent Tablet Controller θα πρέπει να στερεωθούν
σε ράγα 35 mm DIN, μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Για
περισσότερες
πληροφορίες,
συμβουλευτείτε
την
ενότητα
"5.2.1. Χώρος εγκατάστασης και προσανατολισμός τοποθέτησης"
στη σελίδα 6.
Εγκαταστήστε τα τρία στοιχεία υλικού του intelligent Tablet Controller
ως εξής:

m
Συνδετήρες
h

[DIII (F1/F2) και P1P2 (P1/P2)]
2×2 γραμμές επικοινωνίας, που διασυνδέουν τον intelligent
Tablet Controller με μονάδες συμβατές με DIII και P1P2
αντιστοίχως.
Η σύνδεση P1P2 αποτελεί εφεδρεία για μελλοντική χρήση.

i

[RS-485] Εφεδρεία για μελλοντική χρήση.

k

[CPU IF] Υποδοχή USB 2.0 τύπου Β. Για σύνδεση με την
μονάδα CPU. Λειτουργεί ως τροφοδοτικό και δίαυλος
επικοινωνίας για την μονάδα Ι/Ο.

l

[Di1-4 και Do] Ακροδέκτες για σύνδεση ψηφιακών εισόδων (Di)
και ψηφιακών εξόδων (Do).
Η σύνδεση Do αποτελεί εφεδρεία για μελλοντική χρήση.

1

Τοποθετήστε τη μονάδα στην κορυφή της ράγας DIN-35 έτσι
ώστε το πάνω άγκιστρο της πίσω όψης να είναι αγκιστρωμένο.

2

Πιέστε τη μονάδα στην κατεύθυνση 'a' ώσπου το κάτω άγκιστρο
να κουμπώσει στη ράγα.

3

Εάν χρειάζεται, τραβήξτε το μοχλό στο κάτω μέρος της μονάδας
στην κατεύθυνση 'b' ώστε να κουμπώσετε τη μονάδα πάνω στη
ράγα. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι αν χρειαστεί.

4

Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για όλες τις υπόλοιπες
μονάδες.

Χειριστήρια και διακόπτες
a

[RESET] Εφεδρεία για μελλοντική χρήση.

g

[DIII MASTER] Διακόπτης για ρύθμιση του intelligent Tablet
Controller σε "MASTER" ή "SLAVE" σε διαμόρφωση DIII-NET.
Εργοστασιακή ρύθμιση: αριστερή θέση (MASTER).

j

[DIP SW] Επιλογέας λειτουργίας.
Εργοστασιακή ρύθμιση: bit 1 στη θέση: "ON (ON)"; bits 2-4 στη
θέση: "OFF (OFF)".

m

[Μοχλός] Υποβοήθηση στερέωσης / απόσπασης της μονάδας
σε / από ράγα DIN.
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7.

Ηλεκτρική καλωδίωση

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διαδικασία διασύνδεσης των
στοιχείων κιτ του intelligent Tablet Controller με συσκευές Daikin και
άλλο εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική παροχή ώσπου να
ολοκληρωθούν όλες οι καλωδιακές συνδέσεις. Στην
αντίθετη
περίπτωση,
ενδέχεται
να
προκληθεί
ηλεκτροπληξία.

d Εσωτερική μονάδα
e Μπορούν να συνδεθούν έως 7 εξωτερικές μονάδες.
f Μπορούν να συνδεθούν έως 32 εσωτερικές μονάδες
(απαιτείται μοναδική διεύθυνση DIII για κάθε μονάδα).

7.1.2.

Σύνδεση συσκευών ψηφιακών εισόδων και εξόδων

Ο intelligent Tablet Controller μπορεί να συνδεθεί με μια συσκευή
εισόδου εξωτερικού σήματος για τη διακοπή λειτουργίας των
κλιματιστικών, με μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας για τον υπολογισμό
της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα επιμέρους κλιματιστικά ή
άλλες συσκευές.

Μετά την ολοκλήρωση της καλωδίωσης, ελέγξτε ξανά ότι
έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια προτού
ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική παροχή.

Συνδέστε τις γραμμές εισόδου επαφής ή παλμικού σήματος στους
ακροδέκτες Di1, Di2, Di3, Di4 και COM του συνδετήρα στη βάση της
μονάδας Ι/Ο. Η λειτουργία κάθε ακροδέκτη φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα καλωδίωσης.

Όλα τα εξαρτήματα, υλικά τοπικής προμήθειας, καθώς και
οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να συμμορφώνονται με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η εκχώρηση λειτουργιών μπορεί ωστόσο να αλλάξει σε
μεταγενέστερο στάδιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος, κάποιοι
συνδετήρες δεν είναι ενεργοί αλλά παρέχονται για
μελλοντική χρήση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος και το
μεσοδιάστημα των παλμών, συμβουλευτείτε την ενότητα
"15.8. Απαιτήσεις καλωδίωσης" στη σελίδα 26. Για τη διαδικασία
αλλαγής της εκχώρησης λειτουργιών, συμβουλευτείτε την
"10.2.6. Περιγραφές ιδιοτήτων σημείων διαχείρισης" στη σελίδα 17.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος, η σύνδεση
ψηφιακής εξόδου Do δεν είναι ενεργή αλλά παρέχεται για
μελλοντική χρήση.

Σύνδεση σε άλλο εξοπλισμό

Για όλες τις απαιτήσεις καλωδίωσης, συμβουλευτείτε την ενότητα
"15.8. Απαιτήσεις καλωδίωσης" στη σελίδα 26.
7.1.1.

Ενδεικτικό διάγραμμα καλωδίωσης με ακροδέκτες Di και Do

Σύνδεση εξοπλισμού συμβατού με DIII-NET

Το DIII-NET είναι μια μοναδική εφαρμογή επικοινωνίας κλιματιστικού
εξοπλισμού την οποία έχει αναπτύξει η Daikin. Χρησιμοποιώντας το
DIII-NET, μπορείτε να ελέγχετε κεντρικά πολλαπλές κλιματιστικές
συσκευές DAIKIN συμβατές με DIII-NET, συνδέοντάς τις στον
intelligent Tablet Controller σας.
Για να συνδέσετε τη γραμμή επικοινωνίας DIII-NET, χρησιμοποιήστε
τους ακροδέκτες F1 και F2 στο πάνω μέρος της μονάδας Ι/Ο, όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Οι δύο αυτοί ακροδέκτες δεν έχουν πολικότητα. Στο ακόλουθο
διάγραμμα καλωδίωσης παρουσιάζεται ένα παράδειγμα σύνδεσης
περισσότερων από δύο κλιματιστικών συσκευών.
Ενδεικτικό διάγραμμα καλωδίωσης με ακροδέκτες DIII

Di1

Di2

COM

a

Di3
b

Di4

COM

Do

COM
c

a [Di1] Είσοδος επαφής εξαναγκασμένης στάσης (κανονικά
ανοιχτή)
b [Di2] [Di3] [Di4] Ψηφιακές είσοδοι. Μπορούν να
ρυθμιστούν ως κανονικά ανοιχτές (τύπου Α) ή κανονικά
κλειστές (τύπου Β) είσοδοι επαφής, ή ως παλμικές είσοδοι.
c [Do] Παρέχεται για μελλοντική χρήση.

DIII
F2 F1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

b

a

c

d

d

d

d

d



Όταν η είσοδος επαφής εξαναγκασμένης στάσης είναι
κλειστή, σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στέλνεται
σήμα στάσης. Δεν υπάρχει εχέγγυο ότι όλες οι
συσκευές έχουν όντως σταματήσει ή παραμένουν σε
στάση για όσο η είσοδος επαφής εξαναγκασμένης
στάσης είναι ενεργή.



Όταν η είσοδος επαφής εξαναγκασμένης στάσης είναι
κλειστή, δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση των
συνδεδεμένων συσκευών ώσπου να ανοίξει ξανά η
είσοδος επαφής.

e

b

a

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

c

d

d

d

f
a Εξωτερική μονάδα
b ΕΞΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ
c ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ
Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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d

d



Οι ακροδέκτες COM είναι όλοι συνδεδεμένοι
εσωτερικά. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιονδήποτε εξ αυτών. Ωστόσο, μπορείτε να
συνδέσετε έως δύο μόνο σύρματα ταυτόχρονα σε
κάθε ακροδέκτη COM.



Αν απαιτείται, συνδέστε τον ακροδέκτη COM της
μονάδας Ι/Ο στην αρνητική πλευρά των ακροδεκτών
της συσκευής.
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7.2.

Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής σε όλες τις
μονάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν θέλετε να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης στο
τροφοδοτικό WAGO, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο
πολύκλωνο καλώδιο με σταθερό ακροδέκτη σύνθλιψης
στην άκρη του καλωδίου.

Για όλες τις απαιτήσεις καλωδίωσης, συμβουλευτείτε την ενότητα
"15.8. Απαιτήσεις καλωδίωσης" στη σελίδα 26.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1

Τοποθετήστε τον στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης στο
καλώδιο μέχρι το μονωμένο σημείο του και στερεώστε τον
με σταυροκατσάβιδο.

Συνδέστε την ηλεκτρική παροχή στους τρεις ακροδέκτες,
L (φάση), N (ουδέτερο) και γείωση, στον τομέα εισόδου του
τροφοδοτικού WAGO.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χειριστείτε τον σφιγκτήρα του κλωβού στο τροφοδοτικό
WAGO με ένα ίσιο κατσαβίδι ώστε τα καλώδια να
στερεωθούν στο τροφοδοτικό.

b

a

b
a Στρογγυλός σπειροειδής ακροδέκτης
b Πολύκλωνο καλώδιο

6

Αφότου έχει ολοκληρωθεί και διπλο-ελεγχθεί όλη η καλωδίωση,
ενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ

a

Η ηλεκτρική παροχή είναι εγγυημένη μόνο όταν το LED
"DC OK"στο τροφοδοτικό WAGO και τα LED "CPU ALIVE"
και στις δύο μονάδες (CPU και Ι/Ο) αναβοσβήνουν.
Εάν οποιοδήπτοε από τα παραπάνω LED δεν είναι
αναμμένο, ελέγξτε για σφάλματα στην καλωδίωση.

c
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
a Τοποθετήστε το κατσαβίδι στην άνω είσοδο του
σφιγκτήρα και τοποθετήστε το πάνω από τον
σφιγκτήρα.
b Πιέστε τον σφιγκτήρα προς τα κάτω πιέζοντας
το κατσαβίδι στην κατεύθυνση 'b', έτσι ώστε να
ανοίξει η κάτω είσοδος του σφιγκτήρα.
c Τοποθετήστε το καλώδιο στην κάτω είσοδο του
σφιγκτήρα.

2

Συνδέστε την έξοδο DC του τροφοδοτικού WAGO στην είσοδο
DC της μονάδας CPU. Προσέξτε την πολικότητα των καλωδίων.

3

Συνδέστε το βύσμα τύπου A του καλωδίου USB στην τέρμα
δεξιά υποδοχή USB στην μονάδα CPU. Η υποδοχή αυτή έχει
την ένδειξη "I/O IF".

4

Συνδέστε το βύσμα τύπου Β του καλωδίου USB στην
υποδοχή USB τύπου Β στην μονάδα Ι/Ο.

5

Γειώστε τον ακροδέκτη
εξής δύο τρόπους:

της μονάδας CPU, με έναν από τους

 συνδέστε τον ακροδέκτη στη ράγα
ηλεκτρολογικού πίνακα (αν υπάρχει), ή

γείωσης

Μια νέα μονάδα CPU δεν συνοδεύεται από εγκατεστημένο
λογισμικό εφαρμογής. Έτσι, το LED "ALARM" θα ανάβει
κόκκινο. Αυτό είναι αναμενόμενο, δείτε την ενότητα
"Πίνακας καταστάσεων και λειτουργιών LED (μονάδα
CPU)" στη σελίδα 7. Το λογισμικό εφαρμογής θα
εγκατασταθεί
στο
στάδιο
έναρξης
λειτουργίας,
συμβουλευτείτε την ενότητα "9. Διαμόρφωση αρχικής
λειτουργίας του intelligent Tablet Controller" στη σελίδα 11.

7.3.

Σύνδεση του καλωδίου δικτύου

Για όλες τις απαιτήσεις καλωδίωσης, συμβουλευτείτε την ενότητα
"15.8. Απαιτήσεις καλωδίωσης" στη σελίδα 26.
Μην συνδέσετε το καλώδιο δικτύου ώσπου να ξεκινήσετε την έναρξη
λειτουργίας του intelligent Tablet Controller. Σε διαφορετική
περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί διένεξη δικτυακών διευθύνσεων.

του

 συνδέστε τον ακροδέκτη στην βίδα γείωσης M3 στην κάτω
πλευρά του τροφοδοτικού WAGO.

8.

Εγκατάσταση του κιτ δρομολογητή
που παρέχεται από τη Daikin

24 V DC
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δρομολογητή που παρέχεται από τη
Daikin. Για να μάθετε πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε τον
δρομολογητή της Daikin, συμβουλευτείτε την "4.4. Πρόσθετα στοιχεία
στη λύση του intelligent Tablet Controller" στη σελίδα 4.

+ + - -

CPU
L

I/O

N

POWER

CPU IF

I/O IF

USB

230 V AC
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει
σχετικότερων πληροφοριών.

μια

επισκόπηση

των

Απαίτηση

Πληροφορίες

Εργοστασιακό όνομα (SSID)
ασύρματου δικτύου

ASUS

Εργοστασιακός κωδικός (access
key) ασύρματου δικτύου

Θα τον βρείτε στο αυτοκόλλητο στην
πίσω πλευρά του δρομολογητή.

Διεύθυνση ρύθμισης δρομολογητή

Χρησιμοποιήστε μία από τις
παρακάτω:

http://192.168.1.1

http://router.asus.com

Κωδικός ρύθμισης δρομολογητή

Δεν έχει οριστεί. Θα τον ορίσετε όταν
ξεκινήσετε τη λειτουργία «Σύντομη
διαδικτυακή διαμόρφωση (Quick
internet setup)» στον δρομολογητή.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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Έναρξη λειτουργίας
9.

Διαμόρφωση αρχικής λειτουργίας του
intelligent Tablet Controller

Αφότου βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του intelligent Tablet Controller
έχουν εγκατασταθεί και όλη η απαραίτητη καλωδίωση έχει
ολοκληρωθεί, μπορείτε να ξεκινήσετε την διαμόρφωση της έναρξης
λειτουργίας του intelligent Tablet Controller σας.

9.2.

Ενεργοποίηση της εφεδρικής μπαταρίας
δεδομένων

Προκειμένου να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις σας ακόμα και σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μονάδα CPU του intelligent Tablet
Controller διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
Επειδή αυτή η μπαταρία είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη, το
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν την έναρξη λειτουργίας
είναι να την ενεργοποιήσετε.
Για να ενεργοποιήσετε τη μπαταρία, κοιτάξτε στην κάτω πλευρά της
μονάδας CPU και βρείτε τον διακόπτη BACKUP. Με ένα κατσαβίδι,
γυρίστε τον διακόπτη αυτό στην θέση "ON (ON)".

Σε αυτό το στάδιο της έναρξης λειτουργίας, θα κάνετε τα εξής:
BACKUP
ON OFF



Ενεργοποίηση
της
εφεδρικής
μπαταρίας
δεδομένων.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "9.2. Ενεργοποίηση της εφεδρικής
μπαταρίας δεδομένων" στη σελίδα 11.



Ρύθμιση του υπολογιστή σας για σύνδεση στον intelligent Tablet
Controller. Συμβουλευτείτε την ενότητα "9.3. Σύνδεση του
intelligent Tablet Controller για πρώτη φορά" στη σελίδα 11.



Αναβάθμιση του υλικολογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Συμβουλευτείτε
την
ενότητα
"9.4. Αναβάθμιση
του
υλικολογισμικού στην τελευταία έκδοση" στη σελίδα 12.

9.3.



Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας. Συμβουλευτείτε την ενότητα "9.5. Πρώτη εκτέλεση
του εργαλείου έναρξης λειτουργίας" στη σελίδα 13.

Μια νέα μονάδα CPU διαθέτει σταθερή διεύθυνση IP 192.168.0.1 και
μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0.



Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου. Συμβουλευτείτε την ενότητα
"9.6. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου (εργαλείο έναρξης
τοπικής λειτουργίας)" στη σελίδα 13.



Προσθήκη όλου του συνδεδεμένου εξοπλισμού (Daikin) στην
εφαρμογή intelligent Tablet Controller. Συμβουλευτείτε την
ενότητα "9.7. Γρήγορη διαμόρφωση των συνδεδεμένων
μονάδων (εργαλείο τοπικής έναρξης λειτουργίας)" στη
σελίδα 14.

Για να συνδεθείτε στη συσκευή αυτή, θα πρέπει να αλλάξετε τη
διεύθυνση IP του υπολογιστή σας στην ίδια περιοχή διευθύνσεων με
αυτή τη διεύθυνση IP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν επιλέξετε την αυτόνομη λειτουργία, προσπεράστε
αυτό το τελευταίο βήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους
λειτουργίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "4. Επισκόπηση
συστήματος" στη σελίδα 3.

9.1.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας

Πριν ξεκινήσετε την διαμόρφωση του intelligent Tablet Controller,
ολοκληρώστε τις παρακάτω προετοιμασίες:


Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του υπολογιστή σας πληρούν
τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στην ενότητα
"15.6. Απαιτήσεις υπολογιστή έναρξης λειτουργίας" στη
σελίδα 25.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε και το εργαλείο αναβάθμισης και το
εργαλείο έναρξης λειτουργίας.

1

Σύνδεση του intelligent Tablet Controller για
πρώτη φορά

Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου CAT 5e (ή καλύτερο) στη μονάδα
CPU.

2

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στον υπολογιστή σας.

3

Αλλάξτε την διεύθυνση IP σας για να ταιριάζει με αυτή της
μονάδας CPU. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
a. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου.
b. Στον Πίνακα Ελέγχου, πατήστε Κέντρο δικτύου και κοινής
χρήσης >> Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα.
c. Στο παράθυρο Συνδέσεις δικτύου, διπλοπατήστε στην
Τοπική σύνδεση.
d. Επιλέξτε Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4) και
πατήστε Ιδιότητες.

Η τελευταία έκδοση και των δύο εργαλείων είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση
http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/software-downloads/.


Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας για τις ακόλουθες
δικτυακές πληροφορίες για τον intelligent Tablet Controller:
 το επιθυμητό δικτυακό όνομα για τον intelligent Tablet
Controller (το όνομα του ελεγκτή),
 μια στατική διεύθυνση IP και η αντίστοιχη μάσκα υποδικτύου,
 η διεύθυνση IP της προεπιλεγμένης πύλης,
 η διεύθυνση IP του διακομιστή DNS, και
 η διεύθυνση IP του εναλλακτικού διακομιστή DNS (αν
υπάρχει).





Εάν συνδέσετε τον intelligent Tablet Controller στο ασύρματο
δίκτυο της εταιρείας σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του
δικτύου σας για το όνομα του δικτύου (SSID) και τον κωδικό
(password).
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ηλεκτρική παροχή όλου του
συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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e. Στο παράθυρο Ιδιότητες, επιλέξτε Χρήση της παρακάτω
διεύθυνσης IP.
f. Ορίστε την παρακάτω διεύθυνση IP: "192.168.0.2".
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρότι το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί τη διεύθυνση
192.168.0.2, εσείς μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε
διεύθυνση στην περιοχή μεταξύ 192.168.0.2 και
192.168.0.254.

9.4.

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού στην τελευταία
έκδοση

Τώρα που έχετε συνδεθεί στον intelligent Tablet Controller, θα πρέπει
να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του για να τον βελτιστοποιήσετε.
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

g. Ορίστε την παρακάτω μάσκα υποδικτύου: "255.255.255.0".

Το υλικολογισμικό συμπεριλαμβάνεται στο εργαλείο
αναβάθμισης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση
του εργαλείου αναβάθμισης, όπως περιγράφεται στην
ενότητα "9.1. Ελάχιστες απαιτήσεις για την έναρξη
λειτουργίας" στη σελίδα 11.
1

Εκκινήστε το εργαλείο αναβάθμισης VerUpTool.exe.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο Σύνδεση (Login).

4

Για να αποτρέψετε παρεμβολές από οποιαδήποτε ασύρματα
δίκτυα, απενεργοποιήστε όλες τις ασύρματες κάρτες δικτύου
στον υπολογιστή σας, ως εξής:
a. Στο παράθυρο Συνδέσεις δικτύου, κάντε δεξί κλικ στην
Ασύρματη σύνδεση δικτύου.

2

b. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.
5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δοκιμάστε να συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας στην μονάδα
CPU. Για να το κάνετε, ανοίξτε τη γραμμή εντολών στον
υπολογιστή σας ως εξής:

Το κουμπί Αποδοχή (Accept) θα ενεργοποιηθεί μόνο
αφότου έχετε κυλίσει και διαβάσει όλους τους όρους ως το
τέλος.

a. Πατήστε στο κουμπί Έναρξης των Windows.
b. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε "γραμμή εντολών",
ή εναλλακτικά "cmd".
c. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε Γραμμή
εντολών, ή Cmd αντίστοιχα.

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε αυτή την έκδοση, θα
εμφανιστούν οι όροι χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά και
αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

3

Πληκτρολογήστε τον κωδικό (password) (εργοστασιακός: "daikin").

4

Βεβαιωθείτε ότι η Διεύθυνση IP (IP address) είναι: "192.168.0.1".

5

Πατήστε OK (OK) για να συνδεθείτε.

6

Στο παράθυρο Επιβεβαίωση εκτέλεσης (Execution
Confirmation), βεβαιωθείτε ότι η έκδοση υλικολογισμικού που
πρόκειται να εγκατασταθεί είναι νεότερη από την ήδη
εγκατεστημένη.

d. Κάντε ping στην διεύθυνση IP της μονάδας CPU.
Για να το κάνετε αυτό πληκτρολογήστε: "ping 192.168.0.1"
και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί Enter.
Θα πάρετε μια απάντηση σαν την παρακάτω:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν η εγκατεστημένη έκδοση εμφανίζεται ως: "---", αυτό
σημαίνει ότι δεν υπάρχει υλικολογισμικό εγκατεστημένο.
Όσο δεν υπάρχει εγκατεστημένο υλικολογισμικό, το LED
ALARM θα παραμένει αναμμένο στην μονάδα CPU.
7

Πατήστε Εκτέλεση (Execute) για να επιβεβαιώσετε την
αναβάθμιση.
Θα εκτελεστεί η αναβάθμιση. Περιμένετε ώσπου να δείτε
επιβεβαίωση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναβάθμιση του
υλικολογισμικού.

8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν αντί για απαντήσεις παίρνετε μηνύματα λήξης χρονικού
ορίου, ίσως κάτι δεν πάει καλά με την σύνδεση.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "15. Τεχνικές προδιαγραφές"
στη σελίδα 24 για να επιδιορθώσετε το πρόβλημα.

Πατήστε OK (OK) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το εργαλείο αναβάθμισης θα κλείσει αυτόματα.
Η μονάδα CPU θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα είναι
έτοιμη για την έναρξη λειτουργίας.
Εάν πριν δεν υπήρχε εγκατεστημένο υλικολογισμικό, το
LED ALARM θα παρέμενε αναμμένο. Μετά την
εγκατάσταση του υλικολογισμικού, το LED ALARM δεν θα
πρέπει να είναι πια αναμμένο.
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9.5.

Πρώτη εκτέλεση του εργαλείου έναρξης
λειτουργίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λειτουργία cloud-connect και όλη η σχετική λειτουργικότητα Daikin Cloud Service δεν είναι διαθέσιμες αυτή τη
στιγμή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτή η διαδικασία εκτελείται μόνο μία φορά κατά την
αρχική
εγκατάσταση.
Εάν
μεταφέρετε
ή
επανεγκαταστήσετε αυτό τον intelligent Tablet Controller,
θα πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία ξανά.
Για να ξεκινήσετε την έναρξη λειτουργίας του intelligent Tablet
Controller, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1

Εκκινήστε
το
εργαλείο
CommissioningTool.exe.

αρχικής

λειτουργίας

Θα εμφανιστεί το παράθυρο εκκίνησης.

9

2

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή intelligent Tablet
Controller, πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να ορίσετε τον
Κωδικός ταυτοποίησης (Authentication Code) για την εφαρμογή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε αυτό το εργαλείο, θα
εμφανιστούν οι όροι χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά και
αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Η εφαρμογή intelligent Tablet Controller μπορεί να
λειτουργήσει μόνο αφότου ορίσετε κωδικό ταυτοποίησης.
Για την δική σας ασφάλεια, συνιστούμε να ορίσετε ισχυρό
κωδικό ταυτοποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το κουμπί Αποδοχή (Accept) θα ενεργοποιηθεί μόνο
αφότου έχετε κυλίσει και διαβάσει όλους τους όρους ως το
τέλος.

10

Επιβεβαιώστε όλες τις ρυθμίσεις πατώντας OK (OK).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP σύνδεσης είναι η: "192.168.0.1".

Η μονάδα CPU θα επανεκκινήσει.

4

Πατήστε Eργαλείο αρχικής τοπικής λειτουργίας (Local
Commissioning Tool).
Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το εργαλείο
αρχικής λειτουργίας.

Το εργαλείο έναρξης λειτουργίας δεν θα επανεκκινήσει
αυτόματα. Για να συνεχίσετε με την έναρξη λειτουργίας,
κλείστε το εργαλείο αρχικής λειτουργίας και εκκινήστε το
ξανά.

5

Πληκτρολογήστε τον κωδικό
"daikin") και συνδεθείτε.

6

Στο παράθυρο Ρυθμίσεις ζώνης ώρας (Time Zone Settings),
επιλέξτε τη ζώνη ώρας της επιθυμητής περιοχής από τη λίστα
και επιβεβαιώστε πατώντας OK (OK).

7

(password)

(εργοστασιακός:

Στο παράθυρο Ρύθμιση ώρας/θερινής ώρας (Time/DST
Setup), ορίστε τα παρακάτω:
a. Πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να ρυθμίσετε την
τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
b. Εάν ισχύει η θερινή ώρα στην περιοχή σας, ενεργοποιήστε
την Ρυθμίσεις θερινής ώρας (Daylight Saving Time
Setting).
c. Αν ναι, επιλέξτε την Ημερομηνία έναρξης (Start Date) και
την Ημερομηνία λήξης (End Date) της ρύθμισης θερινής
ώρας.
d. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ώρας και DST πατώντας OK
(OK).

8

Στο παράθυρο Ρύθμιση λειτουργίας (Function Mode Setting),
επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να λειτουργεί ο intelligent Tablet
Controller:

9.6.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου (εργαλείο
έναρξης τοπικής λειτουργίας)

Για να επιτρέψετε στον intelligent Tablet Controller να λειτουργήσει
στο δίκτυό σας, θα πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνήστε από πριν με τον διαχειριστή του δικτύου
σας για τις ακόλουθες δικτυακές πληροφορίες:


Το όνομα του Ελεγκτή (το όνομα του intelligent Tablet
Controller όπως θα εμφανίζεται στο δίκτυό σας)



Όνομα κεντρικού υπολογιστή



Διεύθυνση IP



Μάσκα υποδικτύου



Προεπιλεγμένη πύλη



Προτιμώμενο DNS



Εναλλακτικό DNS (αν υπάρχει)

 Αυτόνομη λειτουργία (Stand-alone Mode), ή
 Λειτουργία cloud-connect (Cloud-connect Mode).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά και με τους δύο τρόπους
λειτουργίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "4. Επισκόπηση
συστήματος" στη σελίδα 3.
Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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Αφότου ξεκινήσετε το εργαλείο αρχικής λειτουργίας και συνδεθείτε
στο Eργαλείο αρχικής τοπικής λειτουργίας, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

9.7.

1

Προτού μπορέσει ο intelligent Tablet Controller να ελέγξει ουσιαστικά
οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες συσκευές (Daikin), θα πρέπει να
τις προσθέσετε ως σημεία διαχείρισης.

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
συστήματος (System Settings) (b) >> Δίκτυο (Network) (c).

Γρήγορη διαμόρφωση των συνδεδεμένων
μονάδων (εργαλείο τοπικής έναρξης λειτουργίας)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία διαχείρισης,
συμβουλευτείτε την ενότητα "10.2. Σημεία διαχείρισης" στη
σελίδα 16.

b

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

c

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει σε προηγούμενο βήμα,
συνιστούμε να επανεκκινήσετε τον intelligent Tablet
Controller (πατώντας το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET)
στην μονάδα CPU) πριν εκτελέσετε την έναρξη τοπικής
λειτουργίας.
Αυτό διαγράφει από τον κατάλογο των συνδεδεμένων
συσκευών εκείνες που έχουν αποσυνδεθεί από τον
intelligent
Tablet
Controller.
Για
περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα "14. Γνωστοί
περιορισμοί" στη σελίδα 23.

a

2

Στο παράθυρο Δίκτυο (Network), ορίστε τις δικτυακές
παραμέτρους (που ισχύουν για το δικό σας δίκτυο), όπως
περίπου στο παρακάτω παράδειγμα.

Για να προσθέσετε συσκευές ως σημεία διαχείρισης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1

Εκκινήστε το εργαλείο αρχικής λειτουργίας.

2

Αλλάξτε την διεύθυνση IP στην καινούργια διεύθυνση.

3

Συνδεθείτε στο Eργαλείο αρχικής τοπικής λειτουργίας (Local
Commissioning Tool).

4

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
υπηρεσιών (Service Settings) (b) >> Μητρώο σημείων
διαχείρισης (Mgmt. Point Data Register) (c).

b
c

3

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία που περάσατε πατώντας OK (OK).

a

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μονάδα CPU θα επανεκκινήσει.
Το εργαλείο έναρξης λειτουργίας δεν θα επανεκκινήσει
αυτόματα.
4

Επαναφέρετε τις δικτυακές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας στις
αρχικές τους τιμές.

5

Εαν προηγουμένως απανεργοποιήσατε τον προσαρμογέα
ασύρματου δικτύου στον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε τον
ξανά.

6

Αφαιρέστε το καλώδιο δικτύου μεταξύ του υπολογιστή σας και
της μονάδας CPU.

7

Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου στην μονάδα CPU και είτε στο
τοπικό δίκτυο, είτε στον δρομολογητή της Daikin (αν υπάρχει).

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Μητρώο σημείων διαχείρισης
(Mgmt. Point Data Register).

Για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή της Daikin,
συμβουλευτείτε την ενότητα "8. Εγκατάσταση του κιτ
δρομολογητή που παρέχεται από τη Daikin" στη σελίδα 10.
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5

Στο παράθυρο αυτό, πατήστε Αυτόματη καταχώριση
κλιματιστικού (A/C Auto Register) για να εμφανιστεί το
παράθυρο Αποτέλεσμα αυτόματης αναζήτησης (Auto
Search Result).

Λειτουργία

Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα εμφανιστούν αυτόματα στον
Λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης (Search Result List).
Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης αναγράφουν και τον τύπο της
μονάδας και την θύρα και διεύθυνση DIII-NET τους.

10. Προηγμένη εγκατάσταση του
intelligent Tablet Controller
Μετά την έναρξη λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε ή να
αναδιαμορφώσετε περαιτέρω την εγκατάστασή σας χρησιμοποιώντας το εργαλείο έναρξης τοπικής λειτουργίας. Στο κεφάλαιο
αυτό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να αλλάξετε τις
επιθυμητές ρυθμίσεις.

10.1. Επισκόπηση του κεντρικού παραθύρου Eργαλείο
αρχικής τοπικής λειτουργίας (Local
Commissioning Tool)

a
b
c
d
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

e

Εάν κάποια από τις συνδεδεμένες μονάδες δεν εμφανίζεται
στην λίστα, μπορείτε να την προσθέσετε με το χέρι. Για να
το
κάνετε
αυτό,
συμβουλευτείτε
την
ενότητα
"10. Προηγμένη εγκατάσταση του intelligent Tablet
Controller" στη σελίδα 15.
6

f

Για σημεία διαχείρισης αγνώστου τύπου (Ακριβής τύπος = "-"),
μπορείτε να κάνετε τα εξής:

g

a. Επιλέξτε ένα από τα άγνωστα σημεία διαχείρισης.

7

b. Πατήστε Ακριβής τύπος (Detailed Type).

Πεδίο

Επεξήγηση

c. Στο παράθυρο Τύποι σημείων διαχείρισης (Management
Point Types), επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο και
επιβεβαιώστε.

a

Επεξήγηση
εικονιδίων

Εμφανίζεται το υπόμνημα των εικονιδίων που
χρησιμοποιούνται στο εργαλείο αυτό.

Πατήστε Προσθήκη όλων (Add All) αν θέλετε να προσθέσετε
όλα τα σημεία διαχείρισης στον Λίστα υποψήφιων
καταχωρίσεων (Register Candidate List).

b

Εικονίδιο
σημείων
διαχείρισης

Όλα τα σημεία διαχείρισης που είναι
συνδεδεμένα στον intelligent Tablet Controller.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
σημεία διαχείρισης, συμβουλευτείτε την ενότητα
"10.2. Σημεία διαχείρισης" στη σελίδα 16.

c

Λεπτομέρειες
(Details)

Εμφανίζει τα βασικά στοιχεία του επιλεγμένου
σημείου διαχείρισης.

d

Ρύθμιση
λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το επιλεγμένο
σημείο διαχείρισης.

e

Σημείο
ρύθμισης
(Setpoint)

Ορίζει το σημείο ρύθμισης της επιθυμητής
θερμοκρασίας για το επιλεγμένο σημείο
διαχείρισης (αν υπάρχει).

f

Ρύθμιση
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
(Fan Speed)

Ορίζει την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα
για το επιλεγμένο σημείο διαχείρισης (αν
υπάρχει).

g

Κατάλογος
μενού (Menu
List)

Εμφανίζει το μενού.

h

Αποσύνδεση
(Logoff)

Σας αποσυνδέει και επιστρέφετε στην οθόνη
σύνδεσης.
Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα προτού συνδεθείτε
ξανά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν έχετε φτάσει το όριο καταχωρίσεων, τα κουμπιά
Προσθήκη (Add) και Προσθήκη όλων (Add All) θα είναι
γκριζαρισμένα.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρέσετε ένα ή
περισσότερα σημεία διαχείρισης από τη λίστα προτού
προσθέσετε άλλα.
8
9

Πατήστε OK (OK) αν θέλετε να προσθέσετε όλες τις συσκευές
από τον κατάλογο υποψήφιων καταχωρίσεων.
Πατήστε OK (OK) στην καταχώριση
επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

στοιχείων

για

να

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μονάδα CPU θα επανεκκινήσει.
Το εργαλείο έναρξης λειτουργίας δεν θα επανεκκινήσει
αυτόματα. Για να συνεχίσετε, κλείστε το εργαλείο έναρξης
λειτουργίας και εκκινήστε το ξανά.
10

Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόνομη λειτουργία, η εφαρμογή
intelligent Tablet Controller σας είναι τώρα διαμορφωμένη και
έτοιμη για χρήση.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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h

Εάν επιλέξετε ένα από τα σημεία διαχείρισης, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μία από τις παρακάτω ενέργειες.


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
επιλεγμένο σημείο διαχείρισης από την ρύθμιση λειτουργίας (d).



Μπορείτε να αλλάξετε το επιθυμητό σημείο ρύθμισης του
επιλεγμένου σημείου διαχείρισης (e).



Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο
επιλεγμένο σημείο διαχείρισης (f).
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Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όλες οι αλλαγές θα εφαρμοστούν
στο επιλεγμένο σημείο διαχείρισης.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όλες οι αλλαγές θα εμφανιστούν
επίσης και στο συνδεδεμένο ενσύρματο τηλεχειριστήριο (αν
υπάρχει).

Σε αυτό το μητρώο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:


Να καταχωρίσετε αυτόματα νέα σημεία διαχείρισης.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "10.2.3. Αυτόματη καταχώριση
σημείων διαχείρισης" στη σελίδα 16.



Να καταχωρίσετε νέα σημεία διαχείρισης με το χέρι.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "10.2.4. Καταχώριση νέων σημείων
διαχείρισης με το χέρι" στη σελίδα 17.



Να επεξεργαστείτε, αντιγράψετε ή διαγράψετε σημεία
διαχείρισης. Συμβουλευτείτε την ενότητα "10.2.5. Διαχείριση
υπαρχόντων σημείων διαχείρισης" στη σελίδα 17.



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στο μητρώο.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "10.2.5. Διαχείριση υπαρχόντων
σημείων διαχείρισης" στη σελίδα 17.

10.2. Σημεία διαχείρισης
10.2.1. Τι είναι το σημείο διαχείρισης;
Σημείο διαχείρισης είναι εξοπλισμός τον οποίο παρακολουθεί και
διαχειρίζεται ο intelligent Tablet Controller.
Τα είδη των σημείων διαχείρισης που μπορούν να ελεγχθούν μέσω
του intelligent Tablet Controller είναι τα εξής:


Εσωτερικές μονάδες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Εξαεριστήρες



Ψηφιακές είσοδοι (Di)



Παλμικές είσοδοι (Pi)

Τις παρακάτω ενέργειες μπορείτε να τις εκτελέσετε μόνο
χρησιμοποιώντας
το
εργαλείο
έναρξης
τοπικής
λειτουργίας. Η εφαρμογή intelligent Tablet Controller δεν
σας επιτρέπει να καταχωρείτε, τροποποιείτε ή διαγράφετε
σημεία διαχείρισης.

10.2.2. Άνοιγμα του μητρώου σημείων διαχείρισης

Παρότι μπορείτε να τροποποιήσετε ένα σημείο διαχείρισης
από την εφαρμογή intelligent Tablet Controller, στην
πραγματικότητα μπορείτε μόνο να αλλάξετε το όνομα, τις
λεπτομέρειες και το εικονίδιο για κάθε σημείου διαχείρισης.

Για να δείτε κατάλογο με όλα τα σημεία διαχείρισης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
υπηρεσιών (Service Settings) (b) >> Μητρώο σημείων
διαχείρισης (Mgmt. Point Data Register) (c).

10.2.3. Αυτόματη καταχώριση σημείων διαχείρισης
Για να προσθέσετε αυτόματα σημεία διαχείρισης στη λίστα,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1

b
c

Στο παράθυρο Μητρώο σημείων διαχείρισης (Mgmt. Point
Data
Register),
πατήστε
Αυτόματη
καταχώριση
κλιματιστικού (A/C Auto Register) για να εμφανιστεί το
παράθυρο Αποτέλεσμα αυτόματης αναζήτησης (Auto
Search Result).

a

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Μητρώο σημείων διαχείρισης
(Mgmt. Point Data Register).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης έχουν τα παρακάτω
στοιχεία:

2



Τον τύπο του σημείου διαχείρισης (αν είναι γνωστός)



Την διεύθυνση του σημείου διαχείρισης
Η διεύθυνση αποτελείται από την θύρα και τη
διεύθυνση DIII-NET.

Για σημεία διαχείρισης αγνώστου τύπου (Ακριβής τύπος = "-"),
μπορείτε να κάνετε τα εξής:
a. Επιλέξτε ένα από τα άγνωστα σημεία διαχείρισης.
b. Πατήστε Ακριβής τύπος (Detailed Type).
c. Στο παράθυρο Τύποι σημείων διαχείρισης (Management
Point Types), επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο και
επιβεβαιώστε.
d. Επαναλάβετε για όλα τα υπόλοιπα άγνωστα σημεία
διαχείρισης.
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3

Πατήστε Προσθήκη όλων (Add All) αν θέλετε να προσθέσετε
όλα τα σημεία διαχείρισης στον Λίστα υποψήφιων
καταχωρίσεων (Register Candidate List).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν έχετε φτάσει το όριο καταχωρίσεων, τα κουμπιά
Προσθήκη (Add) και Προσθήκη όλων (Add All) θα είναι
γκριζαρισμένα.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρέσετε ένα ή
περισσότερα υπάρχοντα σημεία διαχείρισης προτού
προσθέσετε άλλα.

4

Πατήστε OK (OK) αν θέλετε να προσθέσετε όλες τις συσκευές
από τον κατάλογο υποψήφιων καταχωρίσεων.

5

Πατήστε OK (OK) στην καταχώριση
επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

στοιχείων

για

10.2.5. Διαχείριση υπαρχόντων σημείων διαχείρισης
Παράλληλα με την προσθήκη νέων σημείων διαχείρισης, μπορείτε
επίσης να διαχειριστείτε τα υπάρχοντα σημεία ως εξής:


Διαγραφή υπάρχοντος σημείου διαχείρισης: επιλέξτε
επιθυμητό σημείο και πατήστε Διαγραφή (Delete).



Επεξεργασία υπάρχοντος σημείου διαχείρισης: επιλέξτε το
επιθυμητό σημείο και πατήστε Επεξεργασία (Edit).



Αντιγραφή σημείου διαχείρισης: επιλέξτε το επιθύμητό σημείο
και πατήστε Αντιγραφή (Copy) για να δημιουργήσετε ακριβές
αντίγραφο του επιλεγμένου σημείου διαχείρισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν αντιγράψατε υπάρχον σημείο διαχείρισης, αλλάξτε
οπωσδήποτε τουλάχιστον τα πεδία Όνομα (Name) και
Διεύθυνση (Address) του αντιγράφου.

να

Αν δεν το κάνετε, θα δημιουργηθούν σφάλματα
διπλότυπης διεύθυνσης. Εάν δεν είστε βέβαιος για την
τροποποίησή σας, πατήστε Έλεγχος (Check) για να δείτε
αν υπάρχουν σφάλματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μονάδα CPU θα επανεκκινήσει.
Το εργαλείο έναρξης λειτουργίας δεν θα επανεκκινήσει
αυτόματα. Για να συνεχίσετε, κλείστε το εργαλείο έναρξης
λειτουργίας και εκκινήστε το ξανά.
Στα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα, τα νέα σημεία διαχείρισης
θα εμφανίζονται σαν να υπάρχει σφάλμα επικοινωνίας.
Αυτό θα διορθωθεί αυτόματα αφότου επιτευχθεί επιτυχής
επικοινωνία μεταξύ του εργαλείου και του σημείου
διαχείρισης (μερικά δευτερόλεπτα αργότερα).

το

Έλεγχος για σφάλματα: πατήστε Έλεγχος (Check) για να
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στο μητρώο των
σημείων διαχείρισης.



10.2.6. Περιγραφές ιδιοτήτων σημείων διαχείρισης
Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν λεπτομερώς τα παράθυρα
ιδιοτήτων των σημείων διαχείρισης.

10.2.4. Καταχώριση νέων σημείων διαχείρισης με το χέρι

Καρτέλα Κοινά 1 (Common 1)

Εάν υπάρχουν σημεία διαχείρισης στο περιβάλλον σας που δεν
αναγνωρίστηκαν από την αυτόματη διαδικασία, μπορείτε να τα
προσθέσετε με το χέρι. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

Η καρτέλα αυτή περιέχει τα κοινά στοιχεία για κάθε τύπο σημείου
διαχείρισης.

1

Στο παράθυρο Μητρώο σημείων διαχείρισης (Mgmt. Point
Data Register), πατήστε Προσθήκη (Add).

2

Στο παράθυρο Τύποι σημείων διαχείρισης (Management
Point Types), επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο για τα νέα σημεία
διαχείρισης και επιβεβαιώστε.

Το πλήθος των στοιχείων που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τον τύπο των σημείων.

a
b
c

d

e
f
g

a

3

Επεξήγηση

Αρ. θύρας
(Port No.)

Ο αριθμός θύρας του σημείου διαχείρισης.
Για λίστα με το εύρος των τιμών, συμβουλευτείτε
την ενότητα "Πίνακας αποδεκτού εύρους θυρών
και διευθύνσεων για τα σημεία διαχείρισης" στη
σελίδα 18.

Στο παράθυρο Ιδιότητες σημείου διαχείρισης (Mgmt. Point
Attributes), ορίστε τις ιδιότητες για τα νέα αυτά σημεία
διαχείρισης και επιβεβαιώστε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι καρτέλες και τα στοιχεία στο παράθυρο Ιδιότητες
σημείου διαχείρισης (Mgmt. Point Attributes) θα
ποικίλλουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την
ενότητα
"10.2.6. Περιγραφές
ιδιοτήτων
σημείων
διαχείρισης" στη σελίδα 17.

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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Πεδίο

Η διεύθυνση θύρας του σημείου διαχείρισης.(a)
Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε στις πτυσσόμενες λίστες και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.

b

Διεύθυνση
(Address)

c

Ακριβής τύπος
(Detailed Type)

Ο προηγουμένως επιλεγμένος τύπος σημείου
διαχείρισης.

d

ID σημείου
διαχείρισης
(Mgmt. Pt. ID)

Ο μοναδικός κωδικός του σημείου διαχείρισης.
Αυτό επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα και
δεν μπορεί να αλλάξει.

Για λίστα με το εύρος των τιμών, συμβουλευτείτε
την ενότητα "Πίνακας αποδεκτού εύρους θυρών
και διευθύνσεων για τα σημεία διαχείρισης" στη
σελίδα 18.
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Πεδίο

e

Επεξήγηση

Όνομα (Name)

Λεπτομερή
στοιχεία.
(Detailed Info.)

f

Πεδίο

Επεξήγηση
Εάν επιλεγεί, οι λειτουργίες Αυτόματα (Auto) θα
προστεθούν στο Βαθμός εξαερισμού (Ventilation
Amount) στην εφαρμογή intelligent Tablet Controller.

Το όνομα του σημείου διαχείρισης
(έως 12 χαρακτήρες).
Για να αλλάξετε το όνομα αυτό, πατήστε
Τροποποίηση (Modify).
Πληροφορίες σχετικές με το σημείο διαχείρισης,
εάν κρίνονται απαραίτητες (έως 50 χαρακτήρες).
Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες,
ή να αλλάξετε τις υπάρχουσες, πατήστε
Τροποποίηση (Modify).

Αυτόματος όγκος
εξαερισμού (Auto
Air Volume)

Το εικονίδιο του επιλεγμένου τύπου σημείου
διαχείρισης.
g

Εικονίδιο (Icon)

Για να αλλάξετε το εικονίδιο αυτό, πατήστε
Τροποποίηση (Modify) και επιλέξτε το εικονίδιο
που επιθυμείτε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε κανονική λειτουργία, ο όγκος του παρεχόμενου
φρέσκου αέρα στον χώρο είναι ίσος με τον όγκο του αέρα
που αποβάλλεται στο περιβάλλον.

(a) Όλες οι διευθύνσεις θα πρέπει να είναι μοναδικές. Εάν επιλέξετε διπλότυπη
διεύθυνση, θα παρουσιαστεί σφάλμα.

Πίνακας αποδεκτού εύρους θυρών και διευθύνσεων για τα
σημεία διαχείρισης
Ακριβής τύπος

Αρ. θύρας

Διεύθυνση

Di / Pi

1

2~4 (εργοστασιακά: 2)

Εσωτερική

1

1-00~4-15 (εργοστασιακά: 1-00)

Εξαεριστήρας

1

1-00~4-15 (εργοστασιακά: 1-00)

Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να δώσετε
στον τελικό χρήστη την δυνατότητα να
ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Αυτόματος
όγκος εξαερισμού (Auto Air Volume) για τις
συνδεδεμένες μονάδες εξαερισμού. Όταν επιλέγετε
οποιαδήποτε από τις επιλογές Αυτόματα (Auto),
η πίεση του αέρα θα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα
με τα επίπεδα CO2 (εάν έχει τοποθετηθεί ο σωστός
αισθητήρας CO2).

Όταν επιλεγεί οποιαδήποτε από τις λειτουργίες
Φρεσκάρισμα (Fresh Up) στην εφαρμογή intelligent
Tablet Controller, η ποσότητα του φρέσκου αέρα που
διοχετεύεται στον χώρο θα είναι μεγαλύτερη από τον αέρα
που αποβάλλεται έξω (αυτή η τελευταία επιλογή μπορεί να
οριστεί στο συνδεδεμένο ενσύρματο τηλεχειριστήριο).
Όταν διοχετεύεται περισσότερος αέρας στο δωμάτιο,
δημιουργείται θετική πίεση. Αυτό βοηθά στην αποτροπή
διάδοσης οσμών και υγρασίας από κουζίνες και τουαλέτες
στον βιώσιμο χώρο.

Καρτέλα Εξαεριστήρας (Ventilator)

Όταν διοχετεύεται λιγότερος αέρας στο δωμάτιο,
δημιουργείται αρνητική πίεση. Αυτό βοηθά στην αποτροπή
διάδοσης νοσοκομειακών οσμών και αερομεταφερόμενων
βακτηρίων από τον θάλαμο στους διαδρόμους.
Καρτέλα Ψηφιακή (Dio)

Πεδίο

Επεξήγηση

Λειτουργία
εξαερισμού
(Ventilation Mode)

Επιλέγοντας τη λειτουργία εξαερισμού θα
ενεργοποιηθεί η καρτέλα Εξαεριστήρας (Ventilator)
αυτής της μονάδας εξαερισμού στην εφαρμογή
intelligent Tablet Controller. Αν επιλεγεί, θα ενεργοποιηθούν τα πεδία Φρεσκάρισμα (Fresh Up) και
Αυτόματος όγκος εξαερισμού (Auto Air Volume).
Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να δώσετε
στον τελικό χρήστη τον έλεγχο της λειτουργίας
εξαερισμού των συνδεδεμένων μονάδων εξαερισμού.

Φρεσκάρισμα
(Fresh Up)

Εάν επιλεγεί, οι λειτουργίες Φρεσκάρισμα (Fresh
Up) θα προστεθούν στο Βαθμός εξαερισμού
(Ventilation Amount) στην καρτέλα Εξαεριστήρας
(Ventilator) στην εφαρμογή intelligent Tablet
Controller.
Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να δώσετε
στον τελικό χρήστη την δυνατότητα να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Φρεσκάρισμα
(Fresh Up) για τις συνδεδεμένες μονάδες
εξαερισμού. Για σύντομη περιγραφή της λειτουργίας
εξαερισμού, δείτε το παρακάτω ενημερωτικό πλαίσιο.
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Επεξήγηση

Τύπος σημείου
(Point Type)

Επιλέξτε εάν η ψηφιακή είσοδος είναι κανονικά
ανοιχτή (Τύπος A (A type)) ή κανονικά κλειστή
(Τύπος B (B type)) είσοδος επαφής.

Τρόπος λειτουργίας
(Operation Mode)

Επιλέξτε αν η ψηφιακή είσοδος είναι κανονική
είσοδος επαφής ή είσοδος σφαλμάτων εξοπλισμού.
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Καρτέλα Παλμική (Pulse)

Πεδίο

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής intelligent Tablet Controller και
του εργαλείου τοπικής έναρξης λειτουργίας, όταν επιλέξετε την
Συσκευή παλμικής εισόδου (Pulse Input Device) και πατήσετε
Λεπτομέρειες (Details), θα δείτε τα δεδομένα που έχουν
καταχωρηθεί.

Επεξήγηση
Ο όγκος παλμών είναι ουσιαστικά το πλήθος των
παλμών που λαμβάνονται από τον προσαρτημένο
εξοπλισμό, διαιρεμένος με την τιμή βήματος των
παλμών.

Όγκος παλμών
(Pulse Amount)

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής intelligent Tablet Controller, όταν
επιλέξετε την προβολή Λίστα (List), θα δείτε την ενεργειακή
κατανάλωση που μετρήθηκε από την Συσκευή παλμικής εισόδου
(Pulse Input Device).

Πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να επαναφέρετε
ή να ορίσετε το πλήθος παλμών (εργοστασιακά: –1).

–1: Διατηρείται ο ισχύων παλμικός όγκος.

0: Η τιμή παλμών επανέρχεται στο 0.
Οποιαδήποτε άλλη τιμή: Εφαρμόζεται ο

καθορισμένος παλμικός όγκος.
Η ρύθμιση αυτή καθορίζει μετά από πόσους παλμούς
του προσαρτημένου εξοπλισμού ο όγκος παλμών θα
αυξηθεί κατά 1.

Βήμα παλμών
(Pulse Step)

Για παράδειγμα, αν το βήμα των παλμών είναι 4 και
ληφθούν 100 παλμοί, ο όγκος των παλμών θα οριστεί
στο 25.
Πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να ορίσετε ή να
αλλάξετε το βήμα των παλμών.(a)

Μονάδα μέτρησης
(Unit Label)

Λόγος ισχύος
(Power Ratio)

Η επιθυμητή μονάδα μέτρησης, όπως αναγράφεται
στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής intelligent Tablet
Controller, στην προβολή Λίστα (List).
Για παράδειγμα: kWh, m³, κτλ.

10.3. Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να ορίσετε την
μονάδα μέτρησης (μέχρι οκτώ χαρακτήρες).

Για να αλλάξετε ή να διορθώσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας
στον intelligent Tablet Controller, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Η ρύθμιση που μετατρέπει τον όγκο παλμών στην
επιλεγμένη μονάδα μέτρησης.

1

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
υπηρεσιών (Service Settings) (b) >> Ζώνη ώρας (Time
Zone) (c).

Για παράδειγμα, αν ο λόγος ισχύος είναι 10,00 και η
μονάδα μέτρησης είναι ερισμένη σε kWh, ένας
παλμικός όγκος θα αντιστοιχεί σε 10,0 kWh.
Πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να ορίσετε τον
λόγο ισχύος (εργοστασιακά: 1,00).

b

(a) Για ακριβέστερη παρακολούθηση, διατηρήστε αντιθέτως το βήμα των παλμών
στο 1 και αλλάξτε τον λόγο ισχύος ώστε να ταιριάζει με την πραγματική είσοδο.

c

Ο υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης γίνεται ως εξής:


Πραγματικό πλήθος εισερχόμενων παλμών / [παλμικό βήμα] =
[παλμικός όγκος]



[Παλμικός όγκος]×[λόγος ισχύος] = ενεργειακή κατανάλωση

Για παράδειγμα:
Πεδίο

Τιμή

Βήμα παλμών (Pulse Step)

3

Μονάδα μέτρησης (Unit Label)

kWh

Λόγος ισχύος (Power Ratio)

10,00

Πραγματικό πλήθος
εισερχόμενων παλμών (Actual
number of pulses received)

3.000

Όγκος παλμών (Pulse Amount)

3.000/3=1.000

Ενεργειακή κατανάλωση (Power
consumption)

1.000×10,00=10.000 kWh

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης
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2

Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας και επιβεβαιώστε την
επιλογή σας.

7

Πατήστε OK (OK) για να επιβεβαιώσετε όλες τις αλλαγές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ώρα που μόλις ρυθμίσατε θα εφαρμοστεί μόνο αφότου
πατήσετε OK (OK).

10.4. Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου
Για να αλλάξετε ή να διορθώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του intelligent
Tablet Controller, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
συστήματος (System Settings) (b) >> Δίκτυο (Network) (c).

b
c

3

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
συστήματος (System Settings) (b) >> Ώρα/θερινή ώρα
(Time/DST) (c).

a

b
c

2

Στο παράθυρο Δίκτυο (Network), αλλάξτε τις επιθυμητές
παραμέτρους όπως περίπου στο παρακάτω παράδειγμα.

3

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία που περάσατε.

a

4

Πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να αλλάξετε τη ρύθμιση
ημερομηνίας και ώρας.

5

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε (Ενεργοποίηση
(Enable)) ή να απενεργοποιήσετε (Απενεργοποίηση
(Disable)) τις ρυθμίσεις θερινής ώρας.

6

Αν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε τον χρόνο έναρξης και λήξης
της θερινής ώρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν αλλάξει οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις δικτύου, η
μονάδα CPU θα επανεκκινήσει.
Το εργαλείο έναρξης λειτουργίας δεν θα επανεκκινήσει
αυτόματα. Για να συνεχίσετε με την διαμόρφωση, κλείστε
το εργαλείο έναρξης λειτουργίας και εκκινήστε το ξανά.

10.5. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Λειτουργία cloud-connect (Cloud-connect Mode) και
όλη η σχετική λειτουργικότητα Daikin Cloud Service δεν
είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή.
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Για να μεταβείτε μεταξύ αυτόνομης λειτουργίας και cloud-connect,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
υπηρεσιών (Service Settings) (b) >> Τρόπος λειτουργίας
(Function Mode) (c).

Συντήρηση
11. Θέση εξοπλισμού εντός και εκτός
συντήρησης
Η λειτουργία συντήρησης ορίζει ή καταργεί την κατάσταση Εκτελείται
συντήρηση (Under Maintenance) των σημείων διαχείρισης στο
μητρώο σημείων διαχείρισης.

b
c

Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να θέσει τον ίδιο τον intelligent Tablet
Controller σε λειτουργία συντήρησης, μόνο τα συνδεδεμένα σημεία
διαχείρισης.
Εάν πρέπει να εκτελέσετε συντήρηση σε ένα ή περισσότερα από τα
σημεία διαχείρισης, θα πρέπει να αλλάξετε την κατάστασή τους σε
Εκτελείται συντήρηση (Under Maintenance).

a
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημεία διαχείρισης με κατάσταση Εκτελείται συντήρηση
(Under Maintenance):
2

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας του intelligent Tablet Controller:



δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον intelligent
Tablet Controller,



δεν μπορούν να παρακολουθηθούν, και



δεν μπορούν να οριστούν ως προορισμός αυτόματων
λειτουργιών ελέγχου.

a. Αυτόνομη λειτουργία (Stand-alone Mode), ή
b. Λειτουργία cloud-connect (Cloud-connect Mode).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά και με τους δύο τρόπους
λειτουργίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "4. Επισκόπηση
συστήματος" στη σελίδα 3.

Για να αλλάξετε την κατάσταση συντήρησης
διαχείρισης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1

των

σημείων

Πατήστε Κατάλογος μενού (Menu List) (a) >> Ρυθμίσεις
συστήματος (System Settings) (b) >> Συντήρηση
(Maintenance) (c).

b
c

a
3

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή intelligent Tablet
Controller, πατήστε Τροποποίηση (Modify) για να ορίσετε τον
κωδικό ταυτοποίησης για την εφαρμογή (Κωδικός ταυτοποίησης
(Authentication Code)).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εφαρμογή intelligent Tablet Controller μπορεί να
λειτουργήσει μόνο αφότου ορίσετε Κωδικός ταυτοποίησης
(Authentication Code).
Για την δική σας ασφάλεια, συνιστούμε να ορίσετε ισχυρό
κωδικό ταυτοποίησης.

4

Επιβεβαιώστε όλες τις ρυθμίσεις πατώντας OK (OK).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μονάδα CPU θα επανεκκινήσει.
Το εργαλείο έναρξης λειτουργίας δεν θα επανεκκινήσει
αυτόματα. Για να συνεχίσετε με την διαμόρφωση, κλείστε
το εργαλείο έναρξης λειτουργίας και εκκινήστε το ξανά.
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2

Στο παράθυρο Ρυθμίσεις συντήρησης
Settings), μπορείτε να κάνετε τα εξής:

(Maintenance

2

 Να επιλέξετε τα επιθυμητά σημεία διαχείρισης στην λίστα
Διαθέσιμα σημεία διαχείρισης (Available Management
Points) και να πατήσετε Προσθήκη (Add) για να τα
προσθέσετε στην λίστα Σημεία υπό συντήρηση (Points
under Maintenance).
 Να επιλέξετε τα επιθυμητά σημεία διαχείρισης στην λίστα
Σημεία υπό συντήρηση (Points under Maintenance) και
να πατήσετε Αφαίρεση (Remove) για να τα αφαιρέσετε από
αυτή τη λίστα.

3

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε αυτό το εργαλείο, θα
εμφανιστούν οι όροι χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά και
αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το κουμπί Αποδοχή (Accept) θα ενεργοποιηθεί μόνο
αφότου έχετε κυλίσει και διαβάσει όλους τους όρους ως το
τέλος.

3

Πληκτρολογήστε
"daikin").

τον

κωδικό

(password)

(εργοστασιακός:

4

Βεβαιωθείτε ότι η Διεύθυνση IP (IP address) είναι η ισχύουσα
διεύθυνση της μονάδας CPU.

5

Πατήστε OK (OK) για να συνδεθείτε.

6

Στο παράθυρο Επιβεβαίωση εκτέλεσης (Execution
Confirmation), βεβαιωθείτε ότι η έκδοση υλικολογισμικού που
πρόκειται να εγκατασταθεί είναι νεότερη από την ήδη
εγκατεστημένη.

7

Πατήστε Εκτέλεση (Execute) για να επιβεβαιώσετε την
αναβάθμιση.

Επιβεβαιώστε όποιες αλλαγές πατώντας OK (OK).

12. Αναβάθμιση υλικολογισμικού
Η Daikin προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών
της. Για να μπορέσει ο intelligent Tablet Controller να λειτουργεί
εύρυθμα, παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση
υλικολογισμικού.
Η τελευταία έκδοση και των δύο εργαλείων (αναβάθμισης και έναρξης
λειτουργίας)
είναι
διαθέσιμη
στη
διεύθυνση
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/softwaredownloads/.

Θα εκτελεστεί η αναβάθμιση. Περιμένετε ώσπου να δείτε
επιβεβαίωση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναβάθμιση του
υλικολογισμικού.
8

Πατήστε OK (OK) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Το εργαλείο αναβάθμισης θα κλείσει αυτόματα.

Εάν υπάρχει πιο πρόσφατη έκδοση από το εγκατεστημένο
υλικολογισμικό, μπορείτε να αναβαθμίσετε σε αυτήν ως εξής:
1

Εκκινήστε το εργαλείο αναβάθμισης VerUpTool.exe.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο Σύνδεση (Login).
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Παράρτημα

13. Αντικατάσταση της εφεδρικής
μπαταρίας δεδομένων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου που
αναγράφεται στην ενότητα "15.5. Άλλες προδιαγραφές του
intelligent Tablet Controller"
στη
σελίδα 25.
Η
αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας με λάθος τύπο
ενέχει κίνδυνο έκρηξης.
Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με
τις οδηγίες στην ενότητα "16. Απαιτήσεις απόρριψης" στη
σελίδα 26.
Η μονάδα CPU διαθέτει εσωτερική
χρησιμοποιείται για λόγους εφεδρείας.

μπαταρία,

η

14. Γνωστοί περιορισμοί
Συμβατότητα με τον προσαρμογέα KRP928 (προσαρμογέας
διεπαφής για DIII-NET)
Όταν χρησιμοποιείται προσαρμογέας KRP928 για τη διασύνδεση των
εσωτερικών μονάδων, πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω
συμπεριφορές και περιορισμούς.


οποία

Τα σημεία ρύθμισης που μπορούν να διαμορφωθούν
περιορίζονται στις παρακάτω τιμές ανεξάρτητα από την
συνδεδεμένη μονάδα.
 Θέρμανση: 14~28°C

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 Αυτόματη θέρμανση: 14~28°C

1

Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή στην μονάδα CPU.

 Αυτόματη ψύξη: 18~32°C

2

Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στο πίσω μέρος της μονάδας CPU.

3

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας CPU.

4

Εντοπίστε τη μπαταρία στην πλακέτα και αφαιρέστε την.
Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι αν χρειαστεί.

 Ψύξη: 18~32°C
Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε σημείο ρύθμισης έξω από αυτά τα
φάσματα αν χρησιμοποιήσετε ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Στην
περίπτωση αυτή, ο intelligent Tablet Controller θα εμφανίζει το
καθορισμένο σημείο ρύθμισης ακόμα κι αν είναι έξω από το
εύρος περιορισμών του προσαρμογέα.

a

a Τοποθεσία μπαταρίας

5

Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει
τοποθετηθεί σωστά (ο θετικός πόλος προς τα πάνω).

6

Στερεώστε ξανά το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.

7

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή στην μονάδα CPU.



Παρότι μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ανεμιστήρα
με τον intelligent Tablet Controller, ο προσαρμογέας δεν
υποστηρίζει αυτή την λειτουργικότητα. Έτσι, οποιαδήποτε
διαμόρφωση των ρυθμίσεων του ανεμιστήρα δεν έχει εφαρμογή.



Κάποιες ρυθμίσεις "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ" που γίνονται στον intelligent Tablet
Controller παρακάμπτονται από τον προσαρμογέα.
Συμβουλευτείτε τον σχετικό πίνακα στη βιβλιογραφία του
KRP928.

Εμφανίζονται αποσυνδεδεμένες μονάδες στο εργαλείο τοπικής
αρχικής λειτουργίας
Η Λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης (Search Result List) στο
παράθυρο Αποτέλεσμα αυτόματης αναζήτησης (Auto Search
Result) του εργαλείου τοπικής αρχικής λειτουργίας ενδέχεται να
εμφανίζει μονάδες που δεν είναι πια συνδεδεμένες με τον intelligent
Tablet Controller (δείτε την ενότητα "9.7. Γρήγορη διαμόρφωση των
συνδεδεμένων μονάδων (εργαλείο τοπικής έναρξης λειτουργίας)" στη
σελίδα 14). Λόγω αυτού, ίσως εμφανίζονται μονάδες - "φαντάσματα"
στην εφαρμογή intelligent Tablet Controller ή το περιβάλλον του
Daikin Cloud Service, με το εικονίδιό τους να υποδηλώνει σφάλμα
επικοινωνίας.
Για να αποφύγετε το φαινόμενο των μονάδων - "φαντασμάτων",
επανεκκινήστε τον intelligent Tablet Controller (πατώντας το κουμπί
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) στη μονάδα CPU) προτού εκτελέσετε τοπική
έναρξη λειτουργίας. Αυτό εκκενώνει τη λίστα με όλες τις παλιότερα
συνδεδεμένες μονάδες.
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Εντοπισμός της διεύθυνσης IP του intelligent Tablet Controller

15. Τεχνικές προδιαγραφές

Εάν θέλετε να συνδεθείτε στον intelligent Tablet Controller, αλλά δεν
γνωρίζετε την διεύθυνση IP του και αυτή δεν είναι ρυθμισμένη στην
εργοστασιακή (192.168.0.1), μπορείτε να δοκιμάσετε τα παρακάτω
βήματα ώστε να ανακτήσετε τη διεύθυνση IP.

15.1. Εξωτερικές διαστάσεις



Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον δρομολογητή της Daikin

15.1.1. Μονάδες του intelligent Tablet Controller - πρόσοψη

152
106.5

1 Ανοίξτε την σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή με ένα
πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Για στοιχεία σύνδεσης,
ανατρέξστε στον πίνακα στην ενότητα "Εγκατάσταση του κιτ
δρομολογητή που παρέχεται από τη Daikin" στη σελίδα 10, ή
το εγχειρίδιο που συνόδευε τον δρομολογητή. Συνήθως, η
σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή βρίσκεται πληκτρολογώντας http://router.asus.com στη γραμμή διεύθυνσης του
περιηγητή σας.

4

6.5

130

3 Πηγαίνετε στην ενότητα General >> Network Map >>
Clients (πατήστε οπωσδήποτε το εικονίδιο Clients).

116

2 Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του δρομολογητή για να
συνδεθείτε. Αυτά έχουν οριστεί κατά την εγκατάσταση του
δρομολογητή.

4 Στον πίνακα Client Status, αναζητήστε τη διεύθυνση MAC
του intelligent Tablet Controller. Η διεύθυνση MAC είναι
εκτυπωμένη στην ετικέτα της μονάδας CPU.
5 Στα δεξιά της διεύθυνσης MAC θα βρείτε την διεύθυνση IP
του intelligent Tablet Controller.


Σε περίπτωση που ο intelligent Tablet Controller είναι
συνδεδεμένος σε τοπικά διαθέσιμο δίκτυο LAN, είτε
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστημάτων, είτε αναζητήστε
τη διαδικασία ανάκτησης λίστας με τις συνδεδεμένες συσκευές,
στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου μοντέλου δρομολογητή.

Σημείωση 1: Δεν είναι εφικτή η εκ νέου ανάθεση της εργοστασιακής
διεύθυνσης IP 192.168.0.1 στη μονάδα CPU.

130

(mm)

15.1.2. Μονάδες του intelligent Tablet Controller - πλαϊνή όψη
Μονάδα CPU

Μονάδα I/O

39

45

50

50

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τα διαπιστευτήρια του
δρομολογητή, μπορείτε να επαναφέρετε τον δρομολογητή στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί Reset στο πίσω
του μέρος για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση
ωστόσο, η διαμόρφωση του δικτύου ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
από εκείνη στον intelligent Tablet Controller, καθιστώντας την
ανάκτηση της διεύθυνσης IP του intelligent Tablet Controller IP ακόμα
δυσκολότερη.

(mm)

15.1.3. Τροφοδοτικό WAGO

50

92

136
(mm)
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15.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες
Στοιχείο

Προσδιορισμός

Θερμοκρασία λειτουργίας

–10~+50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

–20~+60°C

Σχετική υγρασία

10~85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

15.3. Ηλεκτρολογικός πίνακας
Για τις προδιαγραφές του ηλεκτρολογικού πίνακα, συμβουλευτείτε
την ενότητα "5.2.1. Χώρος εγκατάστασης και προσανατολισμός
τοποθέτησης" στη σελίδα 6.

15.4. Προδιαγραφές ενεργειακής κατανάλωσης
Στοιχείο

Προσδιορισμός

Ονομαστική τάση εισόδου

110~240 V AC

Συχνότητα ηλεκτρικής παροχής

50~60 Hz

Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ
μονάδας CPU και μονάδας Ι/Ο




Μέγ.: 13 W (11 W + 2 W)
Συνήθης: 5,5 W (4 W + 1,5 W)

Για λεπτομερέστερες προδιαγραφές του τροφοδοτικού WAGO,
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που συνοδεύει το τροφοδοτικό WAGO.

15.5. Άλλες προδιαγραφές του intelligent Tablet
Controller
Στοιχείο

Προσδιορισμός

Τύπος εσωτερικής μπαταρίας

BR2032 (3 V)

Εσωτερική μπαταρία, εκτιμώμενος
χρόνος (συνήθης) διατήρησης των
δεδομένων με τον ελεγκτή εκτός
λειτουργίας

6,5 χρόνια

Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ
μονάδας CPU και μονάδας Ι/Ο

Συγκολλημένη, 250 V AC, F2,5AL

Μέγ. απόκλιση ρολογιού πραγματικής
ώρας (RTC)

30 δευτερόλεπτα ανά μήνα

Μέγ. αριθμός μονάδων που ελέγχονται
από τον intelligent Tablet Controller




7 εξωτερικές μονάδες
32 εσωτερικές μονάδες

15.6. Απαιτήσεις υπολογιστή έναρξης λειτουργίας
Στοιχείο

Προσδιορισμός

Λειτουργικό
σύστημα

Windows 7 Professional (32-bit) ή νεότερα

Μνήμη

2 GB RAM ή περισσότερα

Σκληρός δίσκος

Τουλάχιστον 20 GB ελεύθερου χώρου στον δίσκο

Θύρες

1 θύρα RJ-45

Πλοηγός

Ένας από τους παρακάτω:

Internet Explorer έκδοση 9, 10 ή 11

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

15.7. Εργοστασιακοί κωδικοί εργαλείων
Εργαλείο

Κωδικός

Κωδικός σύνδεσης στο εργαλείο αναβάθμισης

"daikin"

Κωδικός σύνδεσης στο εργαλείο τοπικής
έναρξης λειτουργίας

"daikin"

Κωδικός ταυτοποίησης της εφαρμογής intelligent
Tablet Controller

Δεν έχει οριστεί (κενός)(a)

(a) Η εφαρμογή intelligent Tablet Controller δεν λειτουργεί χωρίς κωδικό
ταυτοποίησης.
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15.8. Απαιτήσεις καλωδίωσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι όλη η καλωδίωση της εγκατάστασης είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όλη η καλωδίωση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Σύνδεση
Καλώδιο LAN

Διατομή

Μέγ. μήκος

—

100 m

Παρατηρήσεις



UTP CAT 5e ή καλύτερο
Συνδετήρας RJ-45



Τύπος καλωδίου: Δισύρματο καλώδιο με μόνωση και
επένδυση βινυλίου/καλώδιο βινυλίου τύπου "cabtyre" ή
δισύρματο θωρακισμένο καλώδιο
Μην χρησιμοποιείτε πολύκλωνα καλώδια με τρεις ή
περισσότερους πυρήνες
Μην χρησιμοποιείτε μικτούς τύπους καλωδίων
Μην δεματοποιείτε ποτέ τα καλώδια.
Όταν χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο, συνδέετε
μόνο ένα άκρο από κάθε σύρμα θωράκισης στη
γείωση.
Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι δρομολογημένη και
στερεωμένη έτσι ώστε να μην έλθει σε επαφή με
αγείωτα και αγώγιμα προσβάσιμα εξαρτήματα
Φροντίστε για την ανακούφιση τάσης κάθε καλωδίου
που εισέρχεται στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DIII-NET,
συμβουλευτείτε τον σχεδιαστικό οδηγό D-BACS
(ED72-721)



DIII-NET (F1/F2)

Ø0,75~1,25 mm²
(μέγεθος ακροδέκτη για
μέγιστο 1,5 mm²)

Συνολικό μήκος(a): 2000 m
(<1500 m όταν χρησιμοποιείται
θωρακισμένο καλώδιο)
Μέγ. μήκος(b): 1000 m











Ψηφιακές είσοδοι
(Di1~Di4, Do)

230 V AC ηλεκτρική
παροχή στο τροφοδοτικό
WAGO
24 V AC ηλεκτρική
παροχή στην μονάδα
CPU
Καλώδιο USB

Ø0,75~1,25 mm²
(μέγεθος ακροδέκτη
για μέγιστο 1,5 mm²)

200 m

Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (μέγεθος ακροδέκτη
για μέγ. 4 mm²)

Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία

Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία

—

—

5m





Η ελεύθερη δυναμικού επαφή που είναι συνδεδεμένη
στον ακροδέκτη εισόδου πρέπει να είναι κατάλληλη για
ανίχνευση με 10 mA στα 16 VDC.
Για παλμικά σήματα: εύρος παλμού 20~400 ms,
παλμικό διάκενο: 100 ms ή περισσότερο
Επιτρέπεται μονόκλωνο ή πολύκλωνο καλώδιο
Η εσωτερική προστασία του τροφοδοτικού WAGO έχει
ασφάλεια 2,5 A / 250 V

Επιτρέπεται μονόκλωνο ή πολύκλωνο καλώδιο
Καλώδιο εμπορίου USB 2.0, σύνδεσμος τύπου A σε τύπου
B (παρέχεται με το κιτ intelligent Tablet Controller)

(a) Συνολικό μήκος είναι το άθροισμα όλης της καλωδίωσης που χρησιμοποιείται στο δίκτυο DIII-NET.
(b) Μέγ. μήκος είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διασυνδεδεμένων σημείων στο δίκτυο DIII-NET.

16. Απαιτήσεις απόρριψης

Και οι δύο μονάδες του intelligent Tablet Controller φέρουν την εξής
επισήμανση:

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας με λάθος τύπο
ενέχει κίνδυνο έκρηξης.
Απορρίπτετε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες στην
ενότητα "13. Αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας
δεδομένων" στη σελίδα 23.
Η μονάδα CPU περιέχει μπαταρία που αντικαθίσταται, σημειωμένη
με το εξής σύμβολο:

Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από
τα οικιακά απορρίμματα. Αν κάτω από αυτό το σύμβολο αναγράφεται
ένα χημικό σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει
συγκέντρωση κάποιου βαρέως μετάλλου παραπάνω από μια
συγκεκριμένη τιμή.
Πιθανά χημικά σύμβολα είναι: Pb: μόλυβδος (>0,004%).
Οι άδειες μπαταρίες θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές
εγκαταστάσεις για την επανάχρησή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή
απόρριψη των μπαταριών, θα συμβάλετε στην αποφυγή των
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.
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Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ
επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η
αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του
λαδιού και των λοιπών εξαρτημάτων πρέπει να πραγματοποιούνται
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Οι μονάδες θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την
επανάχρηση, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, συμβάλλετε
στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασής σας ή τις τοπικές αρχές.

17. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά
σήματα
Το λογότυπο SDHC αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3DC, LLC.
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