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1 Bu doküman hakkında
Hedef okuyucu

Yetkili montörler

Doküman seti

Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu dokümanları içerir:

▪ Montaj kılavuzu:
- Montaj talimatları

- Format: Kağıt (kit içinde verilir)

▪ Montör başvuru kılavuzu:
- Montaj hazırlığı, referans verileri,…

- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Airnet el kitabı:
- İTM veya LC8 kumandasının işletmeye alınması

- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Intelligent Touch Manager montaj kılavuzu (DCM601A51):
- Montaj talimatları

- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ LC8 montaj kılavuzu (DLC602B51):
- Montaj talimatları

- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden
veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal dilinden
çevrilmiştir.

Teknik mühendislik verileri

▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web sitesinden (genel
erişime açık) ulaşılabilir.

▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin Business Portal üzerinden ulaşılabilir
(kimlik denetimi gerekir).

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848 Maltepe İSTANBUL /
TÜRKİYE

İTHALATÇI FİRMA

DENCOHAPPEL KLİMA SANAYİ A.Ş.

Barbaros Bulvan, Bulvan Apt. No: 70/8

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/
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2 Montaj

2.1 Genel güvenlik önlemleri

Klima ekipmanlarını monte etmeden önce lütfen bu genel güvenlik önlemlerini
dikkatli bir şekilde okuyun ve ekipmanları doğru şekilde monte ettiğinizden emin
olun.

Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek
maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.

Montaj tamamlandıktan sonra, işletmeye alma sırasında güç beslemesi ve kumanda
modüllerinin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.

Uyarılar ve sembollerin anlamı

Bu güvenlik mesajları dikkatinizi çekmek için kullanılmaktadır. Her bir güvenlik
mesajının anlamı aşağıda açıklanmıştır:

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

DİKKAT
Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ
Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.

BİLGİ
Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

BİLDİRİM
Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

2.1.1 Genel

Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği konusunda emin
DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

UYARI
Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya bağlanması elektrik çarpmasına, kısa
devreye, sızıntılara, yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir. Yalnızca
Daikin tarafından üretilen veya onaylanan aksesuarları, opsiyonel cihazları ve yedek
parçaları kullanın.
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UYARI
Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin kılavuzlarında açıklanan
talimatlardan öncelikli olarak) ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olun.

DİKKAT
Sistemle ilgili montaj, bakım veya servis çalışmaları gerçekleştirirken uygun kişisel
koruyucu malzeme ve ekipmanları (koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler,…)
kullanın.

UYARI
Özellikle çocukların oynamasını engellemek için, ambalajdan çıkan naylon torbaları
parçalayarak çöpe atın. Olası risk: boğulma.

2.1.2 Montaj sahası

Cihazı patlama ihtimali bulunan bir atmosferin bulunduğu yerlere KURMAYIN.

2.1.3 Elektrik

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
▪ Elektrik kablo bağlantılarını yapmadan veya elektrikli parçalara dokunmadan önce

tüm güç kaynaklarını KAPALI duruma getirin.

▪ Servis işlemine başlamadan önce, güç beslemesini 10  dakikadan daha uzun bir
süre kesin ve ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri
arasındaki gerilimi ölçün. Elektrikli bileşenlere dokunulabilmesi için, gerilimin
MUTLAKA 50 V DC değerinin altında olması gerekir. Terminallerin konumları için
kablo şemasına bakın.

▪ Elleriniz ıslakken, KESİNLİKLE elektrikli bileşenlere dokunmayın.

▪ Servis kapağı açık konumdayken, KESİNLİKLE ünitenin başından ayrılmayın.

UYARI
Döşenen kablo tesisatına ilgili mevzuata uygun olarak tüm kutuplarda kontak
ayırmasına sahip aşırı voltaj kategori III koşulunda tam ayırma sağlayan bir ana şalter
veya ayırma için başka bir araç takılmalıdır.

UYARI
▪ YALNIZCA bakır teller kullanın.

▪ Saha kablo tesisatının ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olun.

▪ Tüm saha kabloları mutlaka ürünle verilen kablo şemalarına uygun olarak
bağlanmalıdır.

▪ Topraklama kablosunun takıldığından emin olun. Üniteyi KESİNLİKLE bir şebeke
borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasına topraklamayın.
Topraklamanın yetersiz yapılması elektrik çarpmasına yol açabilir.

▪ Özel olarak ayrılmış bir güç devresinin kullanıldığından emin olun. Başka bir
cihazla paylaşılan bir güç beslemesini KESİNLİKLE kullanmayın.

▪ Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından emin olun.

▪ Bir toprak kaçağı kesicisinin takıldığından emin olun. Aksi takdirde, elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
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UYARI
▪ Elektrik işleri tamamlandıktan sonra, her bir elektrikli bileşenin ve elektrikli bileşen

kutusu içindeki terminalin sağlam şekilde bağlandığını onaylayın.

▪ Üniteyi çalıştırmadan önce tüm kapakların kapatıldığından emin olun.

2.2 Daikin sistem ekipmanları

Kurulum şunları gerektirir:

- Gateway MCS341-DS1-111, yedek parça numarası EU.SB.5000072. Güç
dönüştürücüsüne bağlanan kablolar buraya dahil edilmiştir.

- Bir AC/DC güç dönüştürücüsü (PWD-90AW24), yedek parça numarası 999175A.

Ve aşağıdakilerden biri:

- iTM kumanda, ürün numarası DCM601A51

- LC8 kumanda, ürün numarası DLC602B51

Bu ekipmanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "4  İTM veya LC8 kumandasını
işletmeye almak için" [4 23].

Eksik veya kusurlu parça varsa, bu ürünü satın aldığınız bayiye başvurun.

2.3 Sistem tanımlaması

Security gateway, iTM ve LC8'in Security üzerinden Daikin Cloud Service bağlantısı
yapmasını sağlar.

Şimdi, raporu doğrudan modeme göndermek yerine, İTM veya LC8 kumandası önce
raporu Security gateway'e gönderir. Security gateway, rapor biçimini http'den
https'ye dönüştürür ve dönüştürülen https raporunu modem aracılığıyla Daikin
Cloud Service üzerine gönderir.

2.3.1 Yerel ağ kurulumu

Yerel ağı aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi ayarlayın:
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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

a Security gateway
b iTM veya LC8
c Üniteler
d LAN ağ geçidi
e Daikin Cloud Service
f Daikin Cloud Service bağlantısı olan bilgisayar

Tablo sadece örnek olarak verilmiştir ve sadece yukarıdaki resimde gösterilen
kurulum için geçerlidir.

iTM veya LC8 Security gateway Modem

IP Adresi 192.168.1.50 192.168.1.51 192.168.1.1

AltAğMaskesi 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

Varsayılan Ağ
Geçidi

192.168.1.51 192.168.1.1

Tercih edilen DNS 192.168.1.51 192.168.1.254

Alternatif DNS 192.168.1.51 192.168.1.254
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2.3.2 Spesifikasyonlar

Kategori Sınıf Spesifikasyonlar Açıklamalar

Donanım Üretici CONTEC —

Model numarası MCS341-DS1-111 —

CPU ARM Cortex-A8 600 MHz —

LAN portu 10BASE-T/100BASE-TX —

RAM 512 MB —

ROM 32 MB —

OS Ubuntu 14.04 —

Sıcaklık aralığı –20°C~+60°C —

SD kart kapasitesi 4 GB —

Önyükleme diski SD kart —

2.4 Montaj öncesinde

Security gateway kurulumuna başlamadan önce, aşağıdaki hazırlıkları tamamlayın:

▪ Security gateway modülünün ve güç kaynağının tüm aksesuarlarla birlikte
geldiğini kontrol edin,

▪ Security gateway modüllerinin montajı için gerekli tüm ekipmanlara sahip
olduğunuzu kontrol edin, bkz. "Gerekli ekipmanlar hakkında" [4 9],

▪ Security gateway modüllerinin terminal ve anahtarlarının konumu hakkında bilgi
edinin, bkz. "Terminallerin konumu hakkında" [4 9].

2.4.1 Gerekli ekipmanlar hakkında

Security gateway modüllerinin montajı için aşağıdaki ekipmanları kullanın:

▪ düz uçlu tornavida,

▪ yıldız tornavida,

▪ gerekli miktardaki elektrik kablosu ve uygun kablo bağlantı aletleri.

Nasıl kablo kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. "2.6 Elektrik kablolama
hakkında" [4 11].

2.4.2 Terminallerin konumu hakkında

Montaj prosedürünü kolaylaştırmak için modül üzerindeki terminallerin düzenlenişi
ve deliklerin konumunu anlayarak kablonun nasıl döşeneceği ve kablolarının hangi
sırada bağlanacağını planlayın.

Bağlantı ayrıntıları için bkz. "2.6 Elektrik kablolama hakkında" [4 11].
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j i c b a

edhgfl k

a Canlı terminal 230 V AC
b Nötr terminal 230 V AC
c Toprak terminali
d Güç kaynağı çıkışı 24 V DC (+)
e Güç kaynağı çıkışı 24 V DC (–)
f Kontak girişi 24 V DC (+)
g Kontak girişi 24 V DC (–)
h Toprak terminali
i Ethernet bağlantısı (A) Doğru kablolama için "8  Ek A – Security gateway'in IP

adresini tespit etme hakkında" [4 37] içindeki Kurulum türlerine bakın
J Ethernet bağlantısı (B) Doğru kablolama için "8  Ek A – Security gateway'in IP

adresini tespit etme hakkında" [4 37] içindeki Kurulum türlerine bakın
k "DC_OK" LED (DC_OK)
l "PWR" LED (PWR)

2.5 2 adet Security gateway donanım bileşenini takmak için

Security gateway modülleri 35 mm DIN rayı üzerine takılmalıdır.

1 Modülü arka yüzdeki üst kanca yerine girecek şekilde DIN-35 rayının üstüne
yerleştirin.

2 Alt kanca raya oturana kadar modülü (a) yönünde bastırın.

3 Gerekirse, modülün alt kısımlarındaki kolu (b) yönünde çekerek modülü ray
üzerine oturtun. Gerekirse düz uçlu bir tornavida kullanın.

4 Önceki adımları diğer tüm modüller için tekrarlayın.
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b a

2.6 Elektrik kablolama hakkında

Bu bölüm Security gateway bileşenleri ile Daikin cihazları ve diğer ekipmanların
bağlantı prosedürünü açıklar.

Tüm kablolama gereksinimleri için, bkz. "7.4  Kablo gereksinimleri Security
gateway" [4 35].

UYARI
▪ Tüm kablo bağlantıları tamamlanana kadar güç beslemesini AÇIK konuma

getirmeyin. Aksi takdirde, elektrik çarpması meydana gelebilir.

▪ Kablo çalışması tamamlandığında, güç beslemesini açık konuma getirmeden önce
tüm kabloların doğru şekilde bağlandığını bir kez daha kontrol edin.

▪ Sahada temin edilen tüm parçalar, malzemeler ve elektrik işleri MUTLAKA ilgili
mevzuata uygun olmalıdır.

BİLGİ
Kablo bağlantıları yapılırken, bazı konektörler aktif DEĞİLDİR ve gelecekteki kullanım
için sağlanmıştır.

2.6.1 Güç kaynağını bağlamak için

Güç kaynağını aşağıdaki düzenlemede gösterildiği gibi bağlayın:
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230 V AC

24 V DC

a

cd b

1 Güç girişini, güç kaynağının (PS) giriş kısmında bulunan L (canlı), N (nötr) ve
toprak olmak üzere 3 terminale bağlayın.

Security gateway ile birlikte verilen kabloları kullanarak:

2 PS'nin DC güç kaynağı çıkış terminallerini, Security gateway modülünün kontak
giriş terminallerine bağlayın. Tellerin polaritesini dikkate alın.

3 PS toprak terminalini (a) Security gateway toprak terminaline (b) bağlayın.

Tüm kablolama tamamlandıktan sonra:

4 Tekrar kontrol edin ve ardından güç kaynağını açın.

DİKKAT
Güç kaynağının garantisi SADECE PS üzerindeki "DC_OK" LED'i (DC_OK) (c) ve Security
gateway modülü üzerindeki "PWR" LED'i (PWR) (d) yeşil olduğu zaman vardır.

Yukarıdaki LED'lerden biri veya fazlası YANMIYORSA, hatalı kablo bağlantısı kontrol
edilmelidir.

2.6.2 Security gateway'i yerel ağa bağlamak için

Temel kurulum (önerilir)
1 Güç kaynağını "Güç kaynağını bağlamak için"  [4 11] bahsinde gösterildiği gibi

aynı şekilde bağlayın.

2 Security gateway'i aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerel ağa ekleyin:
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F1, F2
OUT IN

F1, F2

e
f

cba

d

g

h

Bu durumda sadece LAN portu A kullanılacaktır.

a Dış ünite
b LAN bağlantısı (DIII)
c iTM veya LC8 kumandası
d Port A'ya LAN bağlantısı
e Security gateway
f LAN ağ geçidi (RJ-45)
g Kullanıcı bilgisayarı
h Daikin Cloud Service

Güç kaynağı fişini takın.

DIII-NET uyumlu donanıma bağlanmak için
Bkz.:

▪ Airnet el kitabı:

- İTM veya LC8 kumandasının işletmeye alınması için

- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ iTM kurulum kılavuzu

▪ iTM kurulum kılavuzu

LAN kablosunu bağlamak için
Tüm kablolama gereksinimleri için, bkz. "2.3 Sistem tanımlaması" [4 7].

LAN Gateway işletmeye alma işlemine başlayana kadar LAN kablosunu
BAĞLAMAYIN. Aksi halde, ağ adresi çakışması meydana gelebilir.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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3 Devreye Alma
UYARI
Devreye alma sadece uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

DİKKAT
Topraklama devamlılığı, kutupluluk, toprağa direnç ve kısa devre gibi ön elektrik
kontrolleri, uzman bir kişi tarafından uygun bir test ölçeri kullanılarak yürütülmelidir.

3.1 Security gateway kurulumunu işletmeye alma hakkında

Security gateway bileşenleri takılıp gerekli tüm kablo tesisatı tamamlandıktan
sonra, Security gateway kurulumunun işletmeye alma işlemine başlanabilir.

Bu işletmeye alma aşamasında aşağıdakiler yapılacaktır:

▪ Bilgisayarınızı, Security gateway ile bağlanabilecek şekilde yapılandırın, intelligent
Tablet Controller Montör başvuru kılavuzundaki "intelligent Tablet Controller
çözümüne ilk kez bağlanmak için" bölümüne bakın.

▪ LAN ayarlarını yapılandırın, ağ ayarlarını yapılandırmak için "3.3  Security
gateway'e ilk kez bağlanmak için"  [4  15] bölümüne bakın (yerel işletmeye alma
aracı).

▪ Tarih ve saati ayarlayın, bkz. "Security gateway saat dilimini ayarlamak
için" [4 21].

▪ Takılı tüm (Daikin) ekipmanları Security gateway web arayüzüne ekleyin, bağlı
cihazları hızlı biçimde yapılandırmak için bkz. "4  İTM veya LC8 kumandasını
işletmeye almak için" [4 23] (yerel işletmeye alma aracı).

3.2 İşletmeye alma için minimum gereksinimler

Security gateway yapılandırmasına başlamadan önce, aşağıdaki hazırlıkları
tamamlayın.

▪ Bilgisayar spesifikasyonlarının "7.5  Sistem gereksinimleri"  [4  36] konusunda
belirtilen asgari gereksinimlere uygun olduğundan emin olun.

▪ Security gateway için aşağıdaki ağ bilgilerini edinmek üzere ağ yöneticinize
başvurun:

- Security gateway için istenen ağ adı,

- Security gateway'in statik IP adresi ve ilgili alt ağ maskesi,

- iTM veya LC8 kumandasının statik IP adresi ve ilgili alt ağ maskesi,

- varsayılan ağ geçidinin IP adresi,

- DNS sunucusunun IP adresi ve

- alternatif DNS (varsa) için IP adresi.

▪ Bağlı tüm ekipmanların gücünün açık olduğundan emin olun.
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3.3 Security gateway'e ilk kez bağlanmak için

Yeni bir Security gateway modülü 192.168.0.126 sabit IP adresine ve 255.255.255.0
alt ağ maskesine sahiptir.

Bu cihaza bağlanmak için, bilgisayarınızın IP adresini, bu IP adresi ile aynı aralığa
değiştirmeniz gerekecektir.

a b

1 Security gateway modülüne (a) bir CAT 5e (veya daha yüksek) Ethernet
kablosu takın.

2 Ethernet kablosunu bilgisayarınıza (b) bağlayın ve IP adresinizi, Security
gateway modülünün IP adresine uyacak şekilde değiştirin.

3 Bilgisayarınızda Denetim Masasına gidin.

4 Denetim Masasında, Nätverks- och delningscenter seçeneğine ve ardından
Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayın.

5 Ağ Bağlantıları penceresinde, Yerel Ağ Bağlantısı seçeneğine çift tıklayın.

Sonuç: Aşağıdaki pencere görüntülenir.

6 İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğini seçin ve Özellikler
düğmesine tıklayın.

Sonuç: Aşağıdaki pencere görüntülenir.
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7 Aşağıdaki IP adresini kullan: radyo düğmesine tıklayın.

8 Aşağıdaki IP adresini ayarlayın (IP address): "192.168.0.2".

BİLGİ
Bu örnek 192.168.0.2 kullanır, ancak 192.168.0.2~192.168.0.254 aralığında herhangi
bir adres seçebilirsiniz (192.168.0.126 hariç).

9 Aşağıdaki Alt ağ maskesini ayarlayın (Subnet mask): "255.255.255.0".

10 Tamam (OK) düğmesine tıklayın.

Kablosuz ağlardan gelen girişimi önlemek için bilgisayarınızdaki kablosuz ağ
kartlarını aşağıdaki gibi devre dışı bırakın:

11 Ağ Bağlantıları penceresinde, Kablosuz Ağ Bağlantısı seçeneğine sağ tıklayın.

12 devre dışı bırakmak seçeneğini seçin.

13 Bilgisayarınızdan Security gateway modülü ile bağlantı kurulup kurulamadığını
kontrol edin. Bunu yapmak için, bilgisayarınızda komut istemini aşağıdaki
şekilde açın:

14 Windows Start (Başlat) düğmesine tıklayın.
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15 Arama kutusuna, "komut istemi" veya alternatif olarak "Cmd" yazın.

16 Sonuç listesinde, sırasıyla komut istemi veya Cmd seçeneğine tıklayın.

17 Security gateway modülünün IP adresine ping işlemi gerçekleştirin. Bunu
yapmak için şu girişi yapın: "ping 192.168.0.126" ve Enter tuşuna basarak
onaylayın.

Sonuç: Aşağıdaki örnekteki gibi bir yanıt alacaksınız:

BİLGİ
Yanıt ALAMIYOR, onun yerine zaman aşımı alıyorsanız, bağlantıda bir şeyler hatalı
olabilir. Sorunu çözmek için bkz. "6 Sorun giderme" [4 33].

3.4 Security gateway yapılandırması hakkında

3.4.1 Security gateway erişimi için

Security gateway IP adresini unutmanız durumunda nasıl tespit edeceğiniz için bkz.
"8 Ek A – Security gateway'in IP adresini tespit etme hakkında" [4 37].

1 Web tarayıcısının URL çubuğuna (Google Chrome veya Microsoft Edge)
Security gateway varsayılan IP adresini (https://192.168.0.126) yazın.

Sonuç: Bağlantı hakkında bir uyarı mesajı belirir.

2 Gelişmiş kurulum penceresini göstermek için GELİŞMİŞ (ADVANCED)
seçeneğine tıklayın.

https://192.168.0.126
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3 192.168.0.126 (güvensiz) ile devam et öğesine tıklayın (Proceed to
192.168.0.126 (unsafe)).

Sonuç: Bir oturum açma penceresi belirir

4 Security gateway ID (ID) ve Parolasını (Password) doldurun (varsayılan ID:
Daikin / varsayılan parola: Daikin) ve Giriş yap (Sign in ) düğmesine tıklayın.
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Sonuç: Security GW Menü (Security GW Menu) penceresi görünür.

3.4.2 Security gateway ağını ayarlamak için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Ağ (Network) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Ağ Kurulumu (Network Setup) iletişim kutusu görünür.
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2 Aşağıdaki ağ verilerini doldurun:

LAN Port1 (LAN Port1 ) (=A)

▪ IP Adresi (IP address): Yerel ağda benzersiz IP (varsayılan: 192.168.0.126) adresi

▪ Alt Ağ Maskesi (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway): Yerel modemin IP adresi (varsayılan:
192.168.0.100)

▪ Birincil DNS (Primary DNS): Yerel modemin IP adresi (varsayılan: 192.168.0.100)

▪ İkincil DNS (Secondary DNS): boş bırakın

LAN Port2 (LAN Port2) (=B)

▪ Boş bırakın

BİLGİ
IP adresi (IP address), varsayılan ağ geçidi (Default gateway) ve birincil DNS (Primary
DNS) yerel ağın koşullarına göre ise, bunları değiştirmeniz gerekmez.

3 Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Onayla (Confirm) iletişim kutusu görünür.

4 Security gateway yeniden başlatması için Evet (Yes) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Bu, Security gateway'i yeniden başlatacaktır.

Sonuç: Web tarayıcısı penceresi görüntülenir.

Sonuç: IP adresi değiştirilecektir.
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BİLGİ
Adım 4 yürütüldüğünde web tarayıcısı iletişimi kaybolacaktır. Yeni IP adresini
kullanarak yeniden bağlanmak için "Security gateway erişimi için"  [4  17] bahsinde
açıklanan prosedürü izleyin.

5 Bilgisayarınızın LAN ağ ayarlarını orijinal değerlerine sıfırlayın.

6 Daha önce devre dışı bırakılmışsa, bilgisayarınızın WiFi bağdaştırıcısını
etkinleştirin.

7 Bilgisayarınız ile Security gateway modülü arasındaki Ethernet kablosunu
çıkarın.

8 Security gateway modülü ile yerel ağ arasına bir Ethernet kablosu bağlayın.

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e
f

cba

d

g

h

BİLGİ
IP adresinin doğru bir şekilde değiştirildiğini onaylamak için, yeni IP adresini
kullanarak "Security gateway erişimi için"  [4  17] bahsinde açıklandığı gibi Security
gateway'e erişin.

3.4.3 Security gateway saat dilimini ayarlamak için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Saat Dilimi (Time Zone) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Saat Dilimi Kurulumu (Time Zone Setup) iletişim kutusu görünür.
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2 Saat Dilimi açılır listesini açmak için [▼] düğmesine tıklayın >> seçimi yapın ve
saat dilimini tıklayın.

3 Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.
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4 İTM veya LC8 kumandasını işletmeye almak
için

1 iTM veya LC8 kumandasının kurulumu için Airnet El Kitabına bakın.

Sonraki adımlar AirNet El Kitabının bir sapmasıdır, ITM veya LC8 kumandasında
ayarların 3. adımda belirtildiği gibi olduğundan emin olun.

2 Kurulum için "2.3 Sistem tanımlaması" [4 7] bölümüne bakın.

3 Yerel kumandanın ağını aşağıdaki tabloya göre ayarlayın.

4 NSC URL http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC ayarını yapın ve listeden
doğru Erişim Noktası Adını (Access Point Name) seçin. Ayrıntılar (Details)
bölümü boş kalabilir.

http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC
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5 Daikin Cloud Service kimlik kanıtlarınızla https://cloud.daikineurope.com
adresine bağlanın ve yeni bir saha oluşturun. Site oluşturulur oluşturulmaz iTM
veya LC8 numarasını not edin:

- iTM No: intelligent Touch Manager için kayıtlı kimlik numarası. Bu numara
aşağıdaki biçimde olacaktır: LT2N###### (# bir alfanümerik değerdir).

- LC8 No: LC8 kumandasının kayıtlı kimlik numarası. Bu numara aşağıdaki biçimde
olacaktır: LC8N###### (# bir alfanümerik değerdir).

https://cloud.daikineurope.com
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5 Çalıştırma

5.1 Günlükleri indirme hakkında

Security gateway web uygulaması aracılığıyla üç adet günlüğü kaydedebilir ve
indirebilirsiniz.

Sorun durumunda, Security gateway'in doğru işlevselliğini doğrulamak için
aşağıdaki günlükler kullanılabilir:

Dosya tipi Amaç

İletişim Günlüğü Bu, Security gateway'in cloud
platformuna gönderdiği verilerin
zamanlaması ve türüyle ilgili bilgileri
içerir.

Güncelleme Günlüğü Bu, güncelleme kontrolü, Security
gateway'in mevcut bir güncelleme için
ne zaman kontrol edildiğinin
zamanlaması ve yeni bir yazılım
sürümünün kurulup kurulmadığına dair
bilgileri içerir.

İzleme günlüğü Bu, Security gateway'de gerçekleştirilen
eylemlerle ilgili örneğin ne zaman
kapatıldığını ve ne zaman açıldığını
gösteren bilgileri içerir.

5.1.1 İletişim günlüklerini indirmek için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 İletişim Günlüğü (Communication Log) düğmesine tıklayın.

2 Pencerenin altındaki indirme çubuğundaki indirme durumunu kontrol edin.
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3 İndirilen iletişim günlüğü .csv (Communication_Log.csv) dosyasını
masaüstünde bulun ve çift tıklayın (açmak için).

4 İletişim günlüğü .csv (Communication_Log.csv) dosyasının ayrıntılarını kontrol
edin.

5.1.2 Güncelleme günlüklerini indirmek için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Güncelleme Günlüğü (Update Log) düğmesine tıklayın.
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2 Pencerenin altındaki indirme çubuğundaki indirme durumunu kontrol edin.

3 İndirilen güncelleme günlüğü .csv (Update_Log.csv) dosyasını bulun ve çift
tıklayın (açmak için).

4 Güncelleme günlüğü .csv (Update_Log.csv) dosyasının ayrıntılarını kontrol
edin.
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5.1.3 İzleme günlüklerini indirmek için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 İzleme Günlüğü (Monitoring Log) düğmesine tıklayın.

2 Pencerenin altındaki indirme çubuğundaki indirme durumunu kontrol edin.
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3 İndirilen izleme günlüğü .csv (Monitoring_Log.csv) dosyasını masaüstünde
bulun ve çift tıklayın (açmak için).

4 İzleme günlüğü .csv (Monitoring_Log.csv) dosyasının ayrıntılarını kontrol edin.

5.2 Security gateway'i fabrika ayarlarına sıfırlamak için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Fabrika Sıfırlama (Factory reset) düğmesine tıklayın.
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Sonuç: Onayla (Confirm) iletişim kutusu görünür.

2 İletişim kutusunun Evet (Yes) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Security gateway orijinal üretici ayarlarına sıfırlanır.

5.3 Security gateway'i yeniden başlatmak için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Yeniden başlat (Reboot) düğmesine tıklayın.
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Sonuç: Onayla (Confirm) iletişim kutusu görünür.

2 Evet (Yes) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Onay iletişim kutusu kaybolur ve tüm düğmeler grileşir ve devre dışı
bırakılır.

Sonuç: Security gateway yeniden başlatılır.
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5.4 Sürüm numaralarını kontrol etmek için

Bazı durumlarda Security gateway modülünün sürüm numaralarını bildirmeniz
gerekebilir. Web uygulamasının menüsü aracılığıyla aşağıdakilerin sürümünü
alabilirsiniz:

▪ Security gateway'in web uygulaması (tarayıcı tabanlı ve özel Security gateway
kurulum aracı). [Client Version]

▪ Security gateway'in donanımı, ürün yazılımı ve işletim sistemi. [Security GW
Version]

▪ Security gateway yönetimi için benzersiz seri numarası. [Security GW Number]

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Sürüm (Version) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Sürüm (Version) iletişim kutusu görünür.

2 Sürümleri kontrol edin.

3 Ana ekrana dönmek için Tamam (OK) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Ana ekran görüntülenir.
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6 Sorun giderme

6.1 Muhtemel arızalar

Arıza Nedeni Çözüm

Bağlantı arızası Security gateway'e
bağlanılamıyor.

Gücü kontrol edin.

SAĞ SD kartın, SD kart yuvasına DOĞRU takıldığından emin
olun.

Security gateway'in GÜCÜNÜN AÇIK olduğundan emin olun.

Security gateway ve kurulum bilgisayarının IP ADRESİNİ kontrol
edin. Aynı yerel ağa dahil olduklarından emin olun.

SAĞ LAN portlarının kullanıldığından ve ayarlandığından emin
olun:

- Sol taraf: Port A

- Sağ taraf: Port B

Security gateway'i YENİDEN BAŞLATIN

* Security IP adresini unuttuğunuz zaman "8.2 IP adresini
tespit eetmek için" [4 37] bahsinde açıklandığı gibi spesifik
Security gateway kurulum aracını kullanın.

Kurulum arızası Başarısızlığı:

▪ Kurulum
gerçekleştirme,

▪ Günlük dosyalarını
indirme,

▪ Fabrika ayarlarına
sıfırlama,

▪ Yeniden başlatma,

▪ Sürümü kontrol etme.

Security gateway kurulumu web uygulamasından veya spesifik
Security gateway kurulum aracından ÇIKIŞ YAPMA.

Security gateway kurulumu web uygulamasına veya spesifik
Security gateway kurulum aracına tekrar GİRİŞ YAPMA.

Kurulumu, günlük dosyasını indirmeyi, fabrika ayarlarına
sıfırlamayı, yeniden başlatmayı ve sürüm kontrolünü tekrar
DENEYİN.

6.2 Hata mesajları

Kategori Açıklama Açıklamalar

1. Javascript geçersiz 1.1 Javascript
kullanılamıyor.
JavaScript'i etkinleştirin
ve yeniden deneyin.

—

2. Çerez geçersiz 2.1 Çerez devre dışı.
Tarayıcı tercihlerinizde
çerezleri etkinleştirin ve
yeniden deneyin.

—

3. Security gateway
bağlantısı

3.1 Security gateway'e
bağlanılamadı. Security
gateway'in aynı ağa
bağlı olup olmadığını
kontrol edin.

—
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Kategori Açıklama Açıklamalar

4. Giriş yap 4.1 Kullanıcı kimliği ve /
veya parolası henüz
girilmedi.

Kullanıcı kimliği ve parolasını girin.

[Sign in] düğmesine tıklayın.

4.2 Kimlik doğrulama
başarısız oldu. Geçersiz
kullanıcı kimliği veya
parolası.

Kullanıcı kimliği ve parolasını onaylayın.

Doğru kullanıcı kimliği ve parolasını girin.

[Sign in] düğmesine tıklayın.

4.3 Security gateway ile
iletişim kurulamadı.

SD kartın SD kart yuvasına takıldığını onaylayın.

Security gateway'in gücünün AÇIK olduğunu onaylayın.

LAN kablosunun hem Security gateway hem de kurulum
PC'sine takıldığından emin olun.

Security gateway'in sıfırlama düğmesine basın.

5. Security gateway
menüsü

5.1 Security gateway ile
iletişim kurulamadı.

4.3 ile aynı

5.2 Günlük edinme
başarısız oldu.

—

6. Ağ kurulumu 6.1 Security gateway ile
iletişim kurulamadı.

4.3 ile aynı

7. Modül güncelleme
kurulumu

7.1 Security gateway ile
iletişim kurulamadı.

4.3 ile aynı

8. Saat dilimi ayarları 8.1 Security gateway ile
iletişim kurulamadı.

4.3 ile aynı

9. Hata iletişim kutusu 9.1 Oturumunuzun
süresi doldu. Tekrar
giriş yapmayı deneyin.

—
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7 Teknik özellikler

7.1 İşletmeye alma bilgisayarı gereksinimleri

Öğe Spesifikasyon

OS Windows 7 Professional (32-bit) veya
daha yüksek

Bellek 2 GB RAM veya daha fazla

Sabit sürücü 20 GB boş HD alanı veya daha fazla

Portlar 1 RJ45 portu

Tarayıcı Aşağıdakilerden biri:

▪ Internet Explorer Sürüm 9, 10 veya 11

▪ Google Chrome

▪ Mozilla Firefox

▪ Apple Safari

7.2 Güç tüketimi spesifikasyonları Security gateway

Öğe Spesifikasyon

Bağlantılı giriş voltajı 110~220 V AC

Giriş voltaj frekansı 50~60 Hz

Güç tüketimi CPU modülü + I/O modülü ▪ Maks.: 13 W (11 W+2 W)

▪ Tipik: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Güç kaynağının daha ayrıntılı spesifikasyonları için güç kaynağı ile verilen kılavuza
bakın.

7.3 Varsayılan araç şifreleri

Araç Parola

Kimlik doğrulama kodu Security gateway
web arayüzü

Ayarlı değil (boş), bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17]

▪ varsayılan ID Daikin

▪ varsayılan parola: Daikin

7.4 Kablo gereksinimleri Security gateway

UYARI
Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri lisanslı bir elektrikçi tarafından
YAPILMALI ve ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.
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Tüm kablolar aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:

Bağlantı Kesit Maks. uzunluk Açıklamalar

LAN kablosu — 100 m ▪ UTP CAT 5e veya daha yüksek

▪ RJ45 konektör

DIII-NET (F1/F2) Ø0,75~1,25 mm²

(terminal ölçüsü
maksimum 1.5 mm²

içindir)

Toplam uzunluk(a):
2000 m (Kılıflı kablo
kullanılması halinde

<1500 m)

Maks. uzunluk(b):
1000 m

▪ Kablo tipi: 2-damarlı vinil yalıtımlı vinil-kılıflı
kablo/vinil araba lastiği kablo veya 2-damarlı
kılıflı kablo

▪ 3 veya daha fazla damarı olan çok damarlı
kablolar KULLANMAYIN

▪ Karışık kablo tipleri KULLANMAYIN

▪ Kabloları HİÇ BİR ZAMAN demetlemeyin

▪ Kılıflı kablo kullanıldığında, her bir kılıf telinin
yalnız bir ucunu toprağa bağlayın

▪ Kabloların topraklanmamış erişilebilir iletken
parçalara değmeyecek şekilde döşenip
sabitlendiğinden emin olun

▪ Elektrik panosuna giren her kablo için gerginlik
giderme sağlanmalıdır

▪ DIII-NET hakkında daha fazla bilgi için, DBACS
tasarım kılavuzuna (ED72721) bakın

PU'ya 230 V AC
güç beslemesi

İlgili mevzuata uygun
olarak (terminal

ölçüsü maksimum
4 mm² içindir)

İlgili mevzuata uygun
olarak

▪ Tek damar veya örgülü iletkenli kabloya izin
verilir

▪ WAGO PSU dahili koruması 2,5  A / 250  V
değerinde sigortalıdır

Security gateway
modülüne 24 V
DC güç
beslemesi

İlgili mevzuata uygun
olarak

— Tek damar veya örgülü iletkenli kabloya izin
verilir

(a) Toplam uzunluk DIII-NET ağındaki tüm kabloların toplamıdır.
(b) Maks. uzunluk DIII-NET ağındaki herhangi 2 bağlantı noktası arasında bulunan maksimum mesafedir.

7.5 Sistem gereksinimleri

Security gateway kurulumu için kullandığınız bilgisayarın aşağıdaki minimum
gerekliliklere uyması gerekir:

CPU Intel i3 2,2 GHz veya daha yüksek
İşletim
sistemi

Microsoft Windows 7 veya daha yüksek

Bellek 512 MB RAM veya daha fazla
Sabit

sürücüde
boş alan

10 GB veya daha fazla

Ağ 10 BASE-T veya daha yüksek
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8 Ek A – Security gateway'in IP adresini tespit
etme hakkında

Bu ek, Security gateway için özel kurulum aracını kullanarak Security gateway'in IP
adresinin nasıl algılanacağını açıklar.

8.1 Security gateway kablo bağlantısını yapmak için

1 Güç kaynağını "Güç kaynağını bağlamak için"  [4 11] bahsinde gösterildiği gibi
aynı şekilde bağlayın.

2 Security gateway'i aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerel ağa ekleyin:
a b c

d

a PC
b Modem
c Security gateway
d LAN portu A

Bu durumda sadece LAN portu A kullanılacaktır.

3 Güç kaynağı fişini takın.

8.2 IP adresini tespit eetmek için

Ağ geçidi ayar aracının en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. En son
sürüm https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/
Daikin-Cloud-Service.html adresinde bulunabilir.

1 GwSettingTool.exe (GwSettingTool.exe) dosyasını içeren zip dosyasını yerel
sürücünüzdeki bir klasöre indirin ve çıkarın.

2 Security gateway kurulum aracını başlatmak için GwSettingTool.exe dosyasına
(GwSettingTool.exe) çift tıklayın.

Sonuç: Bağlanma başlar.

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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Sonuç: Yaklaşık 1 dakika sonra bir oturum açma penceresi görüntülenir.

3 Security gateway ID (ID) ve parolasını (Password) doldurun (varsayılan ID:
Daikin / varsayılan parola: Daikin) ve Giriş yap (Sign in) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Security GW Menü (Security GW Menu) penceresi görünür.

4 Ağ (Network) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Ağ Kurulumu (Network Setup) iletişim kutusu görünür.
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5 LAN Port1 (LAN Port1 ) ait IP adresini (IP address) kontrol edin.
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9 Ek B – Proxy Sunucusu durumunda devreye
alma hakkında

Bu ek, eğer topolojik yapı açıklanan standart "Yerel ağ kurulumu"  [4  7] ile
uyuşmuyorsa, Security gateway ilk kurulumunun nasıl yapıldığını açıklar.

9.1 Alternatif kurulum

1 Güç kaynağını "Güç kaynağını bağlamak için"  [4 11] bahsinde gösterildiği gibi
aynı şekilde bağlayın.

2 Security gateway'i aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerel ağa ekleyin:

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e g hfdcba

Bu durumda LAN portu A ve LAN portu B'nin her ikisi de kullanılacaktır.

a Dış ünite
b LAN bağlantısı (DIII)
c iTM veya LC8 kumandası
d Port A'ya LAN bağlantısı
e Security gateway
f Port B'ye iTM veya LC8 kumandası
g LAN ağ geçidi (RJ-45)
h Daikin Cloud Service

3 Güç kaynağı fişini takın.

9.2 Security gateway erişimi için

Bkz. "Security gateway erişimi için" [4 17].

9.3 Security gateway ağını ayarlamak için

Security GW Menüsüne (Security GW Menu) erişmek için bkz. "Security gateway
erişimi için" [4 17].

1 Ağ (Network) düğmesine tıklayın.
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Sonuç: Ağ Kurulumu (Network Setup) iletişim kutusu görünür.

2 Aşağıdaki ağ verilerini doldurun:

LAN Port1 (LAN Port1 ) (=A)

▪ IP Adresi (IP address): Yerel ağda benzersiz IP (varsayılan: 192.168.0.126) adresi

▪ Alt Ağ Maskesi (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway): Yerel modemin IP adresi (varsayılan:
192.168.0.100)

▪ Birincil DNS (Primary DNS): Yerel modemin IP adresi (varsayılan: 192.168.0.100)

▪ İkincil DNS (Secondary DNS): boş bırakın

LAN Port2 (LAN Port2) (=B)

▪ IP Adresi (IP address): A portundan farklı bir IP aralığı adresi seçin (örn.
192.168.10.5)

▪ Alt Ağ Maskesi (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Bir Proxy Sunucusu (Use a Proxy Server) kullanın: Kontrol

▪ IP Adresi (IP address): IP Proxy Sunucusu

▪ Port Numarası (Port Number): Port Proxy Sunucusu

BİLGİ
IP adresi (IP address), varsayılan ağ geçidi (Default gateway) ve birincil DNS (Primary
DNS) yerel ağın koşullarına göre ise, bunları değiştirmeniz gerekmez.
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3 Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Onayla (Confirm) iletişim kutusu görünür.

4 Security gateway yeniden başlatması için Evet (Yes) düğmesine tıklayın.

Sonuç: Bu, Security gateway'i yeniden başlatacaktır.

Sonuç: Web tarayıcısı penceresi görüntülenir.

Sonuç: IP adresi değiştirilecektir.

BİLGİ
Adım 4 yürütüldüğünde web tarayıcısı iletişimi kaybolacaktır. Yeni IP adresini
kullanarak yeniden bağlanmak için "Security gateway erişimi için"  [4  17] bahsinde
açıklanan prosedürü izleyin.

5 Bilgisayarınızın LAN ağ ayarlarını orijinal değerlerine sıfırlayın.

6 Daha önce devre dışı bırakılmışsa, bilgisayarınızın WiFi bağdaştırıcısını
etkinleştirin.

7 Bilgisayarınız ile Security gateway modülü arasındaki Ethernet kablosunu
çıkarın.

8 Security gateway modülü ile yerel ağ arasına bir Ethernet kablosu bağlayın.

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e g hfdcba

9.4 Security gateway saat dilimini ayarlamak için

Bkz. "Security gateway saat dilimini ayarlamak için" [4 21].

9.5 İTM veya LC8 kumandasını işletmeye almak için

Bkz.:
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▪ Airnet el kitabı:

- İTM veya LC8 kumandasının işletmeye alınması için

- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ iTM kurulum kılavuzu

▪ iTM kurulum kılavuzu

Sonraki adımlar AirNet El Kitabının bir sapmasıdır, ITM veya LC8 kumandasında
ayarların 1. adımda belirtildiği gibi olduğundan emin olun.

1 Yerel kumandanın ağını aşağıdaki tabloya göre ayarlayın.

2 NSC URL http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC ayarını yapın ve listeden
doğru Erişim Noktası Adını (Access Point Name) seçin. Ayrıntılar (Details)
bölümü boş kalabilir.

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 Daikin Cloud Service kimlik kanıtlarınızla https://cloud.daikineurope.com
adresine bağlanın ve yeni bir saha oluşturun. Site oluşturulur oluşturulmaz iTM
veya LC8 numarasını not edin:

- iTM No: intelligent Touch Manager için kayıtlı kimlik numarası. Bu numara
aşağıdaki biçimde olacaktır: LT2N###### (# bir alfanümerik değerdir).

- LC8 No: LC8 kumandasının kayıtlı kimlik numarası. Bu numara aşağıdaki biçimde
olacaktır: LC8N###### (# bir alfanümerik değerdir).

https://cloud.daikineurope.com
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