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1 Om dette dokumentet
Målpublikum

Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

▪ Installeringshåndbok:
- Installeringsanvisninger

- Format: Papir (følger med settet)

▪ Referanseguide for montører:
- Forberedelser før installering, referansedata osv.

- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ AirNet-håndboken:
- Idriftsetting av iTM- eller LC8-kontrolleren

- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installeringshåndbok Intelligent Touch Manager (DCM601A51):
- Installeringsanvisninger

- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installeringshåndbok for LC8 (DLC602B51):
- Installeringsanvisninger

- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan være tilgjengelig på det regionale
Daikin-webområdet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.

Tekniske data

▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det lokale nettstedet
til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin
Business Portal (kreves godkjenning).

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/


2 | Installering

Referanseguide for montører

4
MCS341-DS1-111
Security gateway

4P529063-1A – 2020.12

2 Installering

2.1 Generelle sikkerhetshensyn

Les disse sikkerhetstiltakene nøye før du installerer utstyr til
luftkondisjoneringsanlegget, og pass på at det installeres på riktig måte.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til materiell skade eller
personskade. Avhengig av omstendighetene kan skadene være alvorlige.

Når installasjonen er fullført, kontrollerer du at strømforsyningen og Controller-
modulene fungerer som de skal under oppstart.

Betydningen av advarsler og symboler

Sikkerhetsmeldingene er ment å tilkalle din oppmerksomhet. Betydningen til hver
sikkerhetsmelding er beskrevet nedenfor:

ADVARSEL
Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade.

LIVSFARE
Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.

FARE
Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig personskade.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.

INFORMASJON
Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.

2.1.1 Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER på hvordan du monterer eller betjener
enheten.

ADVARSEL
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr eller tilbehør, kan det føre
til elektrisk støt, kortslutning, lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk bare
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og godkjent av Daikin.

ADVARSEL
Sørg for at montering, testing og anvendte materialer overholder gjeldende
lovgivning (i tillegg til instruksjonene som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).
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LIVSFARE
Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker, vernebriller,…) når du
monterer, vedlikeholder eller utfører service på systemet.

ADVARSEL
Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn ikke kan leke med dem.
Mulig risiko: kvelning.

2.1.2 Installasjonssted

Utstyret må IKKE installeres på steder der det kan forekomme eksplosjoner.

2.1.3 Elektrisk

FARE: ELEKTRISK STØT
▪ Slå AV all strømtilførsel før tilkobling av elektriske ledninger eller berøring av

elektriske deler.

▪ Koble fra strømtilførselen i minst 10 minutter og mål spenningen ved kontaktene
til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører
service. Spenningen MÅ være lavere enn 50  V  DC før du kan berøre elektriske
komponenter. Du ser hvor kontaktene er plassert på koblingsskjemaet.

▪ Du må IKKE berøre elektriske komponenter med våte hender.

▪ Du må IKKE forlate anlegget uten tilsyn når servicedekselet er fjernet.

ADVARSEL
Det skal installeres en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en berøringsavstand på alle poler som gir full frakobling ved
overspenning kategori III.

ADVARSEL
▪ Bruk KUN kobberledninger.

▪ Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer med gjeldende lovgivning.

▪ Alle lokale ledningsopplegg må utføres i samsvar med koblingsskjemaet som
følger produktet.

▪ Sørg for å installere jordingsledninger. Anlegget må IKKE jordes til vannrør,
innkoblingsdemper eller telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre
elektrisk støt.

▪ Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen strømkrets. Bruk ALDRI en
strømtilførsel som deles med annet utstyr.

▪ Sørg for å montere nødvendige sikringer eller kretsbrytere.

▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.

ADVARSEL
▪ Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at hver enkelt elektrisk del

og kontakt inne i boksen med elektriske deler er godt tilkoblet.

▪ Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter opp enheten.
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2.2 Utstyr for Daikin-systemet

Installasjonen krever følgende:

- Gateway MCS341-DS1-111, reservedelsnummer EU.SB.5000072. Ledningene
som skal kobles til omformeren, følger med her.

- AC/DC-omformer (PWD-90AW24), reservedelsnummer 999175A.

Og én av følgende:

- iTM-kontroller, produktnummer DCM601A51

- LC8-kontroller, produktnummer DLC602B51

Du finner mer informasjon om dette utstyret under "4  Idriftsetting av iTM- eller
LC8-kontrolleren" [4 21].

Hvis det mangler eller er defekte deler, kontakter du forhandleren der du kjøpte
dette produktet.

2.3 Systembeskrivelse

Med Security gateway kan iTM og LC8 kobles via Security gateway til Daikin Cloud
Service.

I stedet for å sende rapporten til ruteren direkte, sender iTM- eller LC8-
kontrolleren nå rapporten først til Security gateway. Security gateway konverterer
rapportformatet fra http til https, og sender deretter https-rapporten til Daikin
Cloud Service via ruteren.

2.3.1 Oppsett av lokalt nettverk

Konfigurer det lokale nettverket som vist i diagrammet nedenfor:

F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2

F1, F2
OUT IN

F1, F2

http://cloud.daikineurope.com

RJ-45

230 V AC

f e

24 V DC

c

bd

a
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a Security gateway
b iTM eller LC8
c Anlegg
d LAN-gateway
e Daikin Cloud Service
f Datamaskin med tilkobling til Daikin Cloud Service

Tabellen er bare ment som et eksempel og gjelder kun oppsettet som vises på
bildet ovenfor.

iTM eller LC8 Security gateway Ruter

IP-adresse 192.168.1.50 192.168.1.51 192.168.1.1

Nettverksmaske 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

Standard gateway 192.168.1.51 192.168.1.1

Foretrukket DNS 192.168.1.51 192.168.1.254

Alternativ DNS 192.168.1.51 192.168.1.254

2.3.2 Spesifikasjoner

Kategori Klasse Spesifikasjoner Merknader

Maskinvare Produsent CONTEC —

Modellnummer MCS341-DS1-111 —

CPU ARM Cortex-A8 600 MHz —

LAN-port 10BASE-T/100BASE-TX —

RAM 512 MB —

ROM 32 MB —

OS Ubuntu 14.04 —

Temperaturområd
e

–20°C~+60°C —

Kapasitet for SD-
kort

4 GB —

Oppstartsdisk SD-kort —

2.4 Før installering

Gjør følgende før du begynner å installere Security gateway:

▪ Kontroller at Security gateway-modulen og strømtilførselen leveres med alt
tilbehøret.

▪ Kontroller at du har alt nødvendig utstyr til å installere Security gateway-
modulene, som beskrevet under "Om nødvendig utstyr" [4 7].

▪ Gjør deg kjent med hvor kontaktene og bryterne befinner seg på Security
gateway-modulene, som beskrevet under "Om plasseringen av
kontaktene" [4 8].

2.4.1 Om nødvendig utstyr

Bruk utstyret nedenfor når du skal installere Security gateway-modulene:

▪ En flatbladet skrutrekker.
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▪ En stjerneskrutrekker.

▪ Tilstrekkelig med elektriske ledninger og egnet koblingsverktøy.

Du finner mer informasjon om hvilke ledninger du skal bruke, under "2.6  Om
elektriske ledninger" [4 9].

2.4.2 Om plasseringen av kontaktene

Se på oppsettet av kontakter og plasseringen av åpningene på modulen, og
planlegg hvordan du skal føre inn kabelen og i hvilken rekkefølge ledningene skal
tilkobles slik at installeringen blir enklere.

Du finner mer informasjon om tilkoblingen under "2.6  Om elektriske
ledninger" [4 9].

j i c b a

edhgfl k

a Strømførende kontakt 230 V AC
b Nøytral kontakt 230 V AC
c Jordkontakt
d Utgang for strømtilførsel 24 V DC (+)
e Utgang for strømtilførsel 24 V DC (–)
f Kontaktinngang 24 V DC (+)
g Kontaktinngang 24 V DC (–)
t Jordkontakt
i Ethernet-tilkobling (A), se typer oppsett i "8 Tillegg A – Finne IP-adressen til Security

gateway" [4 35] for korrekt kabling
J Ethernet-tilkobling (B), se typer oppsett i "8 Tillegg A – Finne IP-adressen til Security

gateway" [4 35] for korrekt kabling
k "DC_OK"-LED (DC_OK)
l "PWR"-LED (PWR)

2.5 Installere de 2 maskinvarekomponentene i Security gateway

Security gateway-modulene skal monteres på en 35 mm DIN-skinne.

1 Plasser modulen over toppen på DIN-35-skinnen slik at det øverste hektet på
baksiden festes.
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2 Skyv modulen i retning (a) til det nederste hektet smekkes fast til skinnen.

3 Trekk om nødvendig i spaken for de nederste delene på modulen i retning (b)
for å klikke modulen fast til skinnen. Bruk en flatbladet skrutrekker hvis det
trengs.

4 Gjenta disse trinnene for alle andre moduler.

b a

2.6 Om elektriske ledninger

I dette kapitlet beskrives fremgangsmåten når du skal koble Security gateway-
komponentene med Daikin-enheter og annet utstyr.

Du finner informasjon om krav til ledningsopplegg under "7.4  Krav til
ledningsopplegg for Security gateway" [4 33].

ADVARSEL
▪ IKKE slå på strømforsyningen før alle ledningsforbindelser er fullført. Hvis dette

ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt.

▪ Når ledningsopplegget er fullført skal du dobbeltsjekke at alle ledninger er koblet
korrekt før du slår på strømforsyningen.

▪ Alle lokalt kjøpte deler, materialer og elektriske opplegg MÅ være i samsvar med
gjeldende lovgivning.

INFORMASJON
Når denne håndboken skrives er det noen av koblingsstykkene som IKKE er aktive,
men som er der for fremtidig bruk.

2.6.1 Tilkoble strømtilførselen

Tilkoble strømtilførselen som vist nedenfor:
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230 V AC

24 V DC

a

cd b

1 Koble strømtilførselen til de 3 kontaktene L (strømførende), N (nøytral) og jord
i inngangsdelen på strømforsyningsenheten.

Bruk ledningen som følger med Security gateway:

2 Koble utgangskontaktene til DC-strømtilførselen på strømforsyningsenheten
til inngangskontaktene på Security gateway-modulen. Ta hensyn til
ledningenes polaritet.

3 Koble jordledningen for strømforsyningsenheten (a) til jordkontakten på
Security gateway (b).

Når all kablingen er utført:

4 Kontroller alt én gang til før du slår på strømmen.

LIVSFARE
Strømtilførselen kan KUN garanteres når "DC_OK"-LED (DC_OK) (c) på
strømforsyningsenheten og "PWR"-LED (PWR) (d) på Security gateway-modulen lyser
grønt.

Se etter feil på tilkoblingen hvis én eller flere av lysdiodene over IKKE lyser.

2.6.2 Koble Security gateway til det lokale nettverket

Grunnleggende oppsett (anbefales)
1 Koble strømforsyningen på samme måte som vist under "Tilkoble

strømtilførselen" [4 9].

2 Legg til Security gateway for det lokale nettverket som vist på tegningen
nedenfor:



2 | Installering

Referanseguide for montører

11
MCS341-DS1-111
Security gateway
4P529063-1A – 2020.12

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e
f

cba

d

g

h

Kun LAN-port A brukes i dette tilfellet.

a Utendørsanlegg
b LAN-tilkobling (DIII)
c iTM- eller LC8-kontroller
d LAN-tilkobling til port A
e Security gateway
f LAN-gateway (RJ-45)
g Bruker-PC
t Daikin Cloud Service

Koble til strømforsyningen.

Koble til DIII-NET-kompatibelt utstyr
Se:

▪ AirNet-håndboken:

- For idriftsetting av iTM- eller LC8-kontrolleren

- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ iTM-installeringshåndbok

▪ LC8-installeringshåndbok

Koble til LAN-kabelen
Du finner informasjon om krav til ledningsopplegg under
"2.3 Systembeskrivelse" [4 6].

Du må IKKE tilkoble LAN-kabelen før du starter idriftsettingen av LAN-gatewayen.
Ellers kan det oppstå en konflikt med nettverksadressen.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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3 Igangsetting
ADVARSEL
Bare kvalifiserte personer skal utføre igangsetting.

LIVSFARE
Preliminær kontroll av det elektriske systemet, som f.eks. jording, polaritet,
jordingsmotstand og kortslutningsmotstand må utføres med et egnet testinstrument
av en kompetent person.

3.1 Om idriftsetting av oppsettet for Security gateway

Når du har kontrollert at Security gateway-komponentene er installert og alt
nødvendig ledningsopplegg er utført, kan du starte idriftsettingen av oppsettet for
Security gateway.

Du skal gjøre følgende i idriftsettingsfasen:

▪ Konfigurer datamaskinen for tilkobling til Security gateway. Se kapittel «Tilkoble
intelligent Tablet Controller for første gang» i referanseguiden for montører for
intelligent Tablet Controller.

▪ Konfigurer LAN-innstillingene. Se "3.3  Koble til Security gateway for første
gang"  [4  13] for å konfigurere nettverksinnstillingene (lokalt
idriftsettingsverktøy).

▪ Konfigurer dato og klokkeslett. Se "Konfigurere tidssonen for Security
gateway" [4 19].

▪ Legg til alt tilhørende (Daikin) utstyr i grensesnittet for Security gateway. Se
"4  Idriftsetting av iTM- eller LC8-kontrolleren"  [4  21] for å konfigurere de
tilkoblede enhetene raskt (lokalt idriftsettingsverktøy).

3.2 Minstekrav til idriftsettingen

Gjør følgende før du begynner å konfigurere Security gateway.

▪ Pass på at datamaskinens spesifikasjoner samsvarer med minstekravene som står
oppført under "7.5 Systemkrav" [4 34].

▪ Kontakt systemansvarlig og be om følgende nettverksinformasjon for Security
gateway:

- Ønsket nettverksnavn på Security gateway

- Statisk IP-adresse og tilhørende nettverksmaske for Security gateway

- Statisk IP-adresse og tilhørende nettverksmaske for iTM- eller LC8-kontrolleren

- IP-adressen til standard gateway

- IP-adressen til DNS-serveren

- IP-adressen til alternativ DNS-server (hvis en slik finnes)

▪ Kontroller at strømmen til alt tilkoblet utstyr er slått på.
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3.3 Koble til Security gateway for første gang

En ny Security gateway-modul har fast IP-adresse 192.168.0.126 og
nettverksmaske 255.255.255.0.

Når du skal tilkoble denne enheten, må du endre IP-adressen til datamaskinen til
samme område som denne IP-adressen.

a b

1 Koble en CAT 5e (eller høyere) Ethernet-kabel til Security gateway-modulen
(a).

2 Koble Ethernet-kabelen til datamaskinen (b), og endre IP-adressen slik at den
samsvarer med den for Security gateway-modulen.

3 Velg Kontrollpanel på datamaskinen.

4 I Kontrollpanel klikker du på Nettverks- og delingssenter og deretter Endre
innstillingar for nettverkskort.

5 I vinduet Nettverkstilkoplingar dobbeltklikker du på Lokal tilkobling.

Resultat: Vinduet nedenfor vises.

6 Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4), og klikk på Egenskaper.

Resultat: Vinduet nedenfor vises.
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7 Klikk på alternativknappen Bruk følgende IP-adresse:.

8 Angi følgende IP-adresse (IP address): "192.168.0.2".

INFORMASJON
I dette eksemplet bruker vi 192.168.0.2, men du kan velge alle adresser i området
192.168.0.2~192.168.0.254 (unntatt 192.168.0.126).

9 Angi følgende nettverksmaske (Subnet mask): "255.255.255.0".

10 Klikk på OK.

Vil du unngå støy fra andre trådløse nettverk, deaktiverer du alle trådløse
nettverkskort på datamaskinen slik:

11 I vinduet Nettverkstilkoplingar høyreklikker du på Trådløs nettverkstilkobling.

12 Velg deaktivere.

13 Kontroller om du kan opprette en tilkobling fra datamaskinen til Security
gateway-modulen. Det gjør du ved å åpne ledeteksten på datamaskinen slik:

14 Klikk på Windows-startknappen.

15 I søkeboksen skriver du inn «ledetekst» eller «Cmd».
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16 På listen med treff klikker du på ledetekst eller Cmd.

17 Ping til IP-adressen til Security gateway-modulen. Det gjør du ved å skrive inn:
"ping 192.168.0.126", og du bekrefter ved å trykke på Enter.

Resultat: Du får et svar som i eksemplet nedenfor:

INFORMASJON
Hvis du IKKE får svar, men tiden går i stedet ut, kan det være noe galt med
tilkoblingen. Se "6 Feilsøking" [4 31] for å løse problemet.

3.4 Om konfigurering av Security gateway

3.4.1 Åpne Security gateway

Se "8  Tillegg A – Finne IP-adressen til Security gateway"  [4  35] om hvordan du
finner IP-adressen til Security gateway dersom du har glemt den.

1 Skriv inn standard IP-adresse for Security gateway (https://192.168.0.126) i
URL-feltet i nettleseren (Google Chrome eller Microsoft Edge).

Resultat: Det vises en advarsel om tilkoblingen.

2 Klikk på ADVANCED (ADVANCED) for å vise vinduet for avansert oppsett.

https://192.168.0.126
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3 Klikk på Proceed to 192.168.0.126 (unsafe) (Proceed to 192.168.0.126
(unsafe)).

Resultat: Det vises et påloggingsvindu.

4 Fyll ut ID (ID) og Password (Password) (standard ID: Daikin / standardpassord:
Daikin) for Security gateway, og klikk på Sign in (Sign in).
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Resultat: Vinduet Security GW Menu (Security GW Menu) vises.

3.4.2 Konfigurere nettverket for Security gateway

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Network (Network).

Resultat: Dialogboksen Network Setup (Network Setup) vises.
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2 Fyll ut følgende nettverksdata:

LAN Port1 (LAN Port1 ) (=A)

▪ IP Address (IP address): unik IP-adresse (standard: 192.168.0.126) i lokalt
nettverk

▪ Subnet Mask (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Default Gateway (Default Gateway): IP-adresse (standard: 192.168.0.100) til lokal
ruter

▪ Primary DNS (Primary DNS): IP-adresse (standard: 192.168.0.100) til lokal ruter

▪ Secondary DNS (Secondary DNS): skal ikke fylles ut

LAN Port2 (LAN Port2) (=B)

▪ Skal ikke fylles ut

INFORMASJON
Hvis IP address (IP address), default gateway (Default gateway) og primary DNS
(Primary DNS) er i henhold til forholdene for det lokale nettverket, så trenger du ikke
endre dem.

3 Klikk på Save (Save).

Resultat: Dialogboksen Confirm (Confirm) vises.

4 Klikk på Yes (Yes) for å starte Security gateway på nytt.
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Resultat: Dette vil starte Security gateway på nytt.

Resultat: Vinduet til nettleseren vises.

Resultat: IP-adressen vil bli endret.

INFORMASJON
Kommunikasjonen i nettleseren vil gå tapt straks trinn 4 utføres. Følg
fremgangsmåten som beskrevet under "Åpne Security gateway" [4 15] for å koble til
på nytt med den nye IP-adressen.

5 Tilbakestill LAN-nettverksinnstillingene på datamaskinen til standardverdiene.

6 Aktiver WiFi-kortet på datamaskinen hvis du har deaktivert det.

7 Trekk ut Ethernet-kabelen mellom datamaskinen og Security gateway-
modulen.

8 Koble Ethernet-kabelen mellom Security gateway og det lokale nettverket.

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e
f

cba

d

g

h

INFORMASJON
For å få bekreftet at IP-adressen er korrekt endret, åpner du Security gateway som
beskrevet under "Åpne Security gateway" [4 15] ved å bruke den nye IP-adressen.

3.4.3 Konfigurere tidssonen for Security gateway

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Time Zone (Time Zone).
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Resultat: Dialogboksen Time Zone Setup (Time Zone Setup) vises.

2 Klikk på [▼]-knappen for å åpne rullegardinlisten Tidssone >> velg og klikk på
tidssonen.

3 Klikk på Save (Save).
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4 Idriftsetting av iTM- eller LC8-kontrolleren
1 Se i AirNet-håndboken for installering av iTM- eller LC8-kontrolleren.

De neste trinnene avviker fra AirNet-håndboken, så kontroller at innstillingene på
iTM- eller LC8-kontrolleren er som nevnt under trinn 3.

2 Se "2.3 Systembeskrivelse" [4 6] for oppsettet.

3 Konfigurer nettverket til den lokale kontrolleren i henhold til tabellen
nedenfor.

4 Angi NSC URL http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC, og velg riktig Access
Point Name (Access Point Name) fra listen. Details-delen (Details) trenger ikke
fylles ut.

http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC
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5 Logg på med påloggingsinformasjonen for Daikin Cloud Service på https://
cloud.daikineurope.com, og opprett et nytt nettsted. Skriv ned iTM- eller LC8-
nummeret straks nettstedet er opprettet:

- iTM-nummer: Registrert ID-nummer for intelligent Touch Manager. Dette
nummeret vil ha følgende format: LT2N###### (der # er en alfanumerisk
verdi).

- LC8-nummer: Registrert ID-nummer for LC8-kontrolleren. Dette nummeret vil
ha følgende format: LC8N###### (der # er en alfanumerisk verdi).

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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5 Drift

5.1 Om nedlasting av logger

Du kan registrere og laste ned tre logger via det nettbaserte programmet til
Security gateway.

Følgende logger kan brukes til å bekrefte korrekt funksjonalitet for Security
gateway hvis det oppstår problemer:

Filtype Formål

Kommunikasjonslogg Denne loggen inneholder informasjon
om tidspunktet og typen data Security
gateway har sendt til Cloud-
plattformen.

Oppdateringslogg Denne loggen inneholder informasjon
om det ble sett etter en oppdatering,
tidspunktet for når Security gateway så
etter en tilgjengelig oppdatering, og om
en ny programvareversjon ble installert.

Overvåkingslogg Denne loggen inneholder informasjon
om handlingene som ble utført på
Security gateway, for eksempel når den
ble slått av og når den ble slått på.

5.1.1 Laste ned kommunikasjonslogger

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Communication Log (Communication Log).

2 Kontroller nedlastingsstatusen i nedlastingsfeltet nederst i vinduet.
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3 Finn og dobbeltklikk (for å åpne) den nedlastede kommunikasjonsloggen som
*.csv-fil (Communication_Log.csv) på skrivebordet.

4 Kontroller detaljene for kommunikasjonsloggen som *.csv-fil
(Communication_Log.csv).

5.1.2 Laste ned oppdateringslogger

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Update Log (Update Log).
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2 Kontroller nedlastingsstatusen i nedlastingsfeltet nederst i vinduet.

3 Finn og dobbeltklikk (for å åpne) den nedlastede oppdateringsloggen som
*.csv-fil (Update_Log.csv).

4 Kontroller detaljene for oppdateringsloggen som *.csv-fil (Update_Log.csv).
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5.1.3 Laste ned overvåkingslogger

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Monitoring Log (Monitoring Log).

2 Kontroller nedlastingsstatusen i nedlastingsfeltet nederst i vinduet.
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3 Finn og dobbeltklikk (for å åpne) den nedlastede overvåkingsloggen som *.csv-
fil (Monitoring_Log.csv) på skrivebordet.

4 Kontroller detaljene for overvåkingsloggen som *.csv-fil (Monitoring_Log.csv).

5.2 Tilbakestille Security gateway til fabrikkinnstillingene

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Factory Reset (Factory reset).
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Resultat: Dialogboksen Confirm (Confirm) vises.

2 Klikk på Yes (Yes) i bekreftelsesboksen.

Resultat: Security gateway tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

5.3 Starte Security gateway på nytt

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Reboot (Reboot).
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Resultat: Dialogboksen Confirm (Confirm) vises.

2 Klikk på Yes (Yes).

Resultat: Bekreftelsesboksen forsvinner og alle knappene blir nedtonet og
deaktivert.

Resultat: Security gateway startes på nytt.
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5.4 Kontrollere versjonsnumrene

Noen ganger må du oppgi versjonsnumrene for Security gateway. Via menyen til
det nettbaserte programmet finner du versjonen til:

▪ Det nettbaserte programmet (nettleserbasert og konfigurasjonsverktøy for
Security gateway) for Security gateway. [Klientversjon]

▪ Maskinvare, fastvare og operativsystem for Security gateway. [Security GW-
versjon]

▪ Unikt serienummer for behandling av Security gateway. [Security GW-nummer]

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Version (Version).

Resultat: Dialogboksen (Version) vises.

2 Kontroller versjonene.

3 Klikk på OK for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

Resultat: Hovedskjermbildet vises.
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6 Feilsøking

6.1 Mulige feil

Feil Årsak Løsning

Tilkoblingsfeil Kan ikke koble til
Security gateway.

Kontroller strømmen.

Kontroller at RIKTIG SD-kort er satt inn i SD-kortsporet på
RIKTIG MÅTE.

Kontroller at Security gateway er SLÅTT PÅ.

Kontroller IP-ADRESSEN til Security gateway og den
konfigurerte PC-en. Kontroller at de er koblet til det samme
lokale nettverket.

Kontroller at RIKTIGE LAN-porter brukes og at de er innstilt:

- Venstre side: Port A

- Høyre side: Port B

Start Security gateway PÅ NYTT

*Bruk konfigurasjonsverktøyet for Security gateway hvis du
glemmer IP-adressen til Security gateway, som beskrevet i
"8.2 Finne IP-adressen" [4 35].

Konfigurasjonsfeil Kan ikke:

▪ Foreta oppsett

▪ Laste ned loggfiler

▪ Tilbakestille til
fabrikkinnstilling

▪ Starte på nytt

▪ Kontrollere versjonen

LOGG AV det nettbaserte programmet for Security gateway-
oppsett eller konfigurasjonsverktøyet for Security gateway.

LOGG PÅ igjen det nettbaserte programmet for Security
gateway-oppsett eller konfigurasjonsverktøyet for Security
gateway.

PRØV å foreta oppsettet, laste ned loggfiler, tilbakestille til
fabrikkinnstilling, starte på nytt og kontrollere versjonen igjen.

6.2 Feilmeldinger

Kategori Beskrivelse Merknader

1. Ugyldig JavaScript 1.1 Utilgjengelig
JavaScript. Aktiver
JavaScript, og prøv på
nytt.

—

2. Ugyldig
informasjonskapsel

2.1 Informasjonskapsel
er deaktivert. Aktiver
informasjonskapsler i
nettleserens
innstillinger, og prøv på
nytt.

—

3. Security gateway-
tilkobling

3.1 Kan ikke koble til
Security gateway.
Kontroller om Security
gateway er koblet til det
samme nettverket.

—
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Kategori Beskrivelse Merknader

4. Pålogging 4.1 Bruker-ID og/eller
passord er ikke oppgitt.

Skriv inn bruker-ID og passord.

Klikk på [Logg på].

4.2 Godkjenning
mislyktes. Ugyldig
bruker-ID og/eller
passord.

Bekreft bruker-ID og passord.

Skriv inn riktig bruker-ID og passord.

Klikk på [Logg på].

4.3 Kan ikke
kommunisere med
Security gateway.

Kontroller at SD-kortet er satt inn i SD-kortsporet.

Kontroller at Security gateway er slått PÅ.

Kontroller at LAN-kabelen er satt inn i både Security gateway
og den konfigurerte PC-en.

Trykk på tilbakestillingsknappen for Security gateway.

5. Security gateway-
meny

5.1 Kan ikke
kommunisere med
Security gateway.

Samme som 4.3

5.2 Henting av logg
mislyktes.

—

6. Nettverksoppsett 6.1 Kan ikke
kommunisere med
Security gateway.

Samme som 4.3

7. Oppsett for
moduloppdatering

7.1 Kan ikke
kommunisere med
Security gateway.

Samme som 4.3

8. Oppsett for tidssoner 8.1 Kan ikke
kommunisere med
Security gateway.

Samme som 4.3

9. Feilmelding 9.1 Økten er utløpt.
Prøv å logge på igjen.

—
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7 Tekniske spesifikasjoner

7.1 Datamaskinkrav ved idriftsetting

Element Spesifikasjon

Operativsystem Windows 7 Professional (32-biter) eller
høyere

Minne 2 GB RAM eller mer

Harddisk 20 GB eller mer ledig plass på harddisk

Porter 1 RJ45-port

Nettleser Én av følgende:

▪ Internet Explorer versjon 9, 10 eller
11

▪ Google Chrome

▪ Mozilla Firefox

▪ Apple Safari

7.2 Spesifikasjoner for strømforbruk for Security gateway

Element Spesifikasjon

Relatert nettspenning 110~220 V AC

Frekvens på inngangseffekt 50~60 Hz

Strømforbruk for CPU-modul + I/O-
modul

▪ Maks.: 13 W (11 W+2 W)

▪ Vanlig: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Du finner mer detaljerte spesifikasjoner for strømforsyningsenheten i håndboken
som følger med strømforsyningen.

7.3 Standardpassord for verktøy

Verktøy Passord

Godkjenningskode for nettgrensesnittet
til Security gateway

Ikke angitt (tomt), se "Åpne Security
gateway" [4 15]

▪ Standard ID Daikin

▪ Standard passord: Daikin

7.4 Krav til ledningsopplegg for Security gateway

ADVARSEL
Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter MÅ installeres av
autorisert elektriker, og Måfå være i samsvar med gjeldende lovgivning.
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Alt ledningsopplegg må samsvare med følgende krav:

Tilkobling Tverrsnitt Maks. lengde Merknader

LAN-kabel — 100 m ▪ UTP CAT 5e eller høyere

▪ RJ45-kontakt

DIII-NET (F1/F2) Ø0,75~1,25 mm²

(kontakt
dimensjonert for
maks. 1,5 mm²)

Total lengde(a):
2000 m (<1500 m ved

bruk av skjermet
ledning)

Maks. lengde(b):
1000 m

▪ Kabeltype: 2-kjernet, vinylisolert, mantlet
kabel / vinyl gummikabel eller 2-kjernet,
skjermet kabel

▪ Du må IKKE bruke flerkjernede kabler med 3
eller flere kjerner

▪ Du må IKKE bruke blandede kabeltyper

▪ Du må ALDRI bunte sammen kablene

▪ Ved bruk av skjermet kabel skal kun den ene
enden av hver skjermet ledning kobles til jord

▪ Pass på at ledningene er riktig lagt opp og
festet slik at du IKKE kan berøre ledende deler
som ikke er jordet

▪ Sørg for strekkavlastning for hver enkelt
ledning som går inn i strømskapet

▪ Du finner mer informasjon om DIII‑NET i D-
BACS-håndboken (ED72721)

230 V AC
strømtilførsel til
strømforsynings
enheten

I henhold til
gjeldende lovgivning

(kontakt
dimensjonert for

maks. 4 mm²)

I henhold til
gjeldende lovgivning

▪ Hel eller tvunnet kabel er tillatt

▪ Det interne vernet til WAGO PSU-en har
sikring for 2,5 A / 250 V

24 V DC
strømtilførsel til
Security
gateway-
modulen

I henhold til
gjeldende lovgivning

— Hel eller tvunnet kabel er tillatt

(a) Total lengde er summen av alt ledningsopplegget i DIII-NET‑nettverket.
(b) Maks. lengde er maks. avstand mellom 2 tilkoblingspunkter i DIII-NET‑nettverket.

7.5 Systemkrav

PC-en du bruker til å konfigurere Security gateway, må overholde følgende
minimumskrav:

CPU Intel i3 2.2 GHz eller høyere
Operativsyst

em
Microsoft Windows 7 eller høyere

Minne 512 MB RAM eller mer
Ledig plass

på harddisk
10 GB eller mer

Nettverk 10 BASE-T eller høyere
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8 Tillegg A – Finne IP-adressen til Security
gateway

Dette tillegget forklarer hvordan du finner IP-adressen til Security gateway ved
hjelp av konfigurasjonsverktøyet for Security gateway.

8.1 Kable Security gateway

1 Koble strømforsyningen på samme måte som vist under "Tilkoble
strømtilførselen" [4 9].

2 Legg til Security gateway for det lokale nettverket som vist på tegningen
nedenfor:

a b c

d

a PC
b Ruter
c Security gateway
d LAN-port A

Kun LAN-port A brukes i dette tilfellet.

3 Koble til strømforsyningen.

8.2 Finne IP-adressen

Kontroller at du har nyeste versjon av verktøyet for gateway-innstilling. Du finner
den nyeste versjonen på https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/
product-finder/Daikin-Cloud-Service.html.

1 Last ned og pakk ut ZIP-filen med filen GwSettingTool.exe (GwSettingTool.exe)
til en mappe på den lokale harddisken.

2 Dobbeltklikk på filen GwSettingTool.exe (GwSettingTool.exe) for å starte
konfigurasjonsverktøyet for Security gateway.

Resultat: Tilkoblingen starter.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/Daikin-Cloud-Service.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/Daikin-Cloud-Service.html
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Resultat: Etter ca. 1 minutt vises det er påloggingsvindu.

3 Fyll ut ID (ID) og Password (Password) (standard ID: Daikin / standardpassord:
Daikin) for Security gateway, og klikk på Sign in (Sign in).

Resultat: Vinduet Security GW Menu (Security GW Menu) vises.

4 Klikk på Network (Network).

Resultat: Dialogboksen Network Setup (Network Setup) vises.
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5 Kontroller IP address (IP address) for LAN Port1 (LAN Port1 ).
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9 Tillegg B – Idriftsetting ved bruk av Proxy-
server

Dette tillegget forklarer hvordan du foretar et innledende oppsett for Security
gateway hvis den topologiske strukturen ikke samsvarer med standardstrukturen
som er beskrevet under "Oppsett av lokalt nettverk" [4 6].

9.1 Alternativt oppsett

1 Koble strømforsyningen på samme måte som vist under "Tilkoble
strømtilførselen" [4 9].

2 Legg til Security gateway for det lokale nettverket som vist på tegningen
nedenfor:

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e g hfdcba

Både LAN-port A og LAN-port B vil bli brukt i dette tilfellet.

a Utendørsanlegg
b LAN-tilkobling (DIII)
c iTM- eller LC8-kontroller
d LAN-tilkobling til port A
e Security gateway
f iTM- eller LC8-kontroller til port B
g LAN-gateway (RJ-45)
t Daikin Cloud Service

3 Koble til strømforsyningen.

9.2 Åpne Security gateway

Se "Åpne Security gateway" [4 15].

9.3 Konfigurere nettverket for Security gateway

Åpne Security GW Menu (Security GW Menu), som vist under "Åpne Security
gateway" [4 15].

1 Klikk på Network (Network).
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Resultat: Dialogboksen Network Setup (Network Setup) vises.

2 Fyll ut følgende nettverksdata:

LAN Port1 (LAN Port1 ) (=A)

▪ IP Address (IP address): unik IP-adresse (standard: 192.168.0.126) i lokalt
nettverk

▪ Subnet Mask (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Default Gateway (Default Gateway): IP-adresse (standard: 192.168.0.100) til lokal
ruter

▪ Primary DNS (Primary DNS): IP-adresse (standard: 192.168.0.100) til lokal ruter

▪ Secondary DNS (Secondary DNS): skal ikke fylles ut

LAN Port2 (LAN Port2) (=B)

▪ IP Address (IP address): velg et annet område for IP-adresse enn for port A (f.eks.
192.168.10.5)

▪ Subnet Mask (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Use a Proxy Server (Use a Proxy Server): Kontroller

▪ IP Address (IP address): IP-adresse for Proxy-server

▪ Port Number (Port Number): Portnummer for Proxy-server
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INFORMASJON
Hvis IP address (IP address), default gateway (Default gateway) og primary DNS
(Primary DNS) er i henhold til forholdene for det lokale nettverket, så trenger du ikke
endre dem.

3 Klikk på Save (Save).

Resultat: Dialogboksen Confirm (Confirm) vises.

4 Klikk på Yes (Yes) for å starte Security gateway på nytt.

Resultat: Dette vil starte Security gateway på nytt.

Resultat: Vinduet til nettleseren vises.

Resultat: IP-adressen vil bli endret.

INFORMASJON
Kommunikasjonen i nettleseren vil gå tapt straks trinn 4 utføres. Følg
fremgangsmåten som beskrevet under "Åpne Security gateway" [4 15] for å koble til
på nytt med den nye IP-adressen.

5 Tilbakestill LAN-nettverksinnstillingene på datamaskinen til standardverdiene.

6 Aktiver WiFi-kortet på datamaskinen hvis du har deaktivert det.

7 Trekk ut Ethernet-kabelen mellom datamaskinen og Security gateway-
modulen.

8 Koble Ethernet-kabelen mellom Security gateway og det lokale nettverket.

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e g hfdcba

9.4 Konfigurere tidssonen for Security gateway

Se "Konfigurere tidssonen for Security gateway" [4 19].
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9.5 Idriftsetting av iTM- eller LC8-kontrolleren

Se:

▪ AirNet-håndboken:

- For idriftsetting av iTM- eller LC8-kontrolleren

- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ iTM-installeringshåndbok

▪ LC8-installeringshåndbok

De neste trinnene avviker fra AirNet-håndboken, så kontroller at innstillingene på
iTM- eller LC8-kontrolleren er som nevnt under trinn 1.

1 Konfigurer nettverket til den lokale kontrolleren i henhold til tabellen
nedenfor.

2 Angi NSC URL http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC, og velg riktig Access
Point Name (Access Point Name) fra listen. Details-delen (Details) trenger ikke
fylles ut.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC
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3 Logg på med påloggingsinformasjonen for Daikin Cloud Service på https://
cloud.daikineurope.com, og opprett et nytt nettsted. Skriv ned iTM- eller LC8-
nummeret straks nettstedet er opprettet:

- iTM-nummer: Registrert ID-nummer for intelligent Touch Manager. Dette
nummeret vil ha følgende format: LT2N###### (der # er en alfanumerisk
verdi).

- LC8-nummer: Registrert ID-nummer for LC8-kontrolleren. Dette nummeret vil
ha følgende format: LC8N###### (der # er en alfanumerisk verdi).

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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