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1 Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

Αυτός ο οδηγός εξηγεί τον τρόπο χρήσης της τοποθεσίας Web της
Daikin Cloud Service. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το
τηλεχειριστήριο και τις διαδικασίες αποτελεσματικής λειτουργίας.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παράκληση:

▪ Φυλάξτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης για μελλοντική αναφορά.

Στοχευόμενο κοινό
Όλοι οι χρήστες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση τόσο από
εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε
καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα
όσο και για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς.

Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

Η Daikin Cloud Service διαθέτει 5 επίπεδα πρόσβασης. Το παρόν
έγγραφο περιγράφει το περιβάλλον εργασίας χρήστη με το ύψιστο
διαθέσιμο επίπεδο (προφίλ). Συνεπώς, ορισμένες λειτουργίες μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να
διαφέρουν στη δική σας περίπτωση.

Το παρόν έγγραφο ισχύει μόνο για την έκδοση 2.0 του λογισμικού.
Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από αυτά που βλέπετε στη δική
σας έκδοση.

2 Όροι χρήσης Daikin Cloud
Service

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας
χρήστη της Daikin Cloud Service πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους
χρήσης.

Μπορείτε να τους διαβάσετε μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://
cloud.daikineurope.com και επιλέγοντας την καρτέλα στο κάτω
μέρος της σελίδας.

3 Περιγραφή συστήματος

3.1 Σχετικά με την Daikin Cloud
Service

Η Daikin Cloud Service είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://
cloud.daikineurope.com.

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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Το τηλεχειριστήριο της Daikin Cloud Service σάς επιτρέπει να
ελέγχετε το κλίμα του κτιρίου σας από οποιαδήποτε τοποθεσία.
Μπορεί να συνδέσει πολλές τοποθεσίες κτιρίου και είναι
διαθέσιμη μέσω οποιασδήποτε συσκευής με δυνατότητα
σύνδεσης στο Web. Οι τεχνικοί εγκατάστασης και οι τεχνικοί έχουν
επίσης σύνδεση στο cloud έτσι ώστε να μπορούν να συνδέονται από
απόσταση και να αρχίζουν αμέσως την αντιμετώπιση προβλημάτων
σε περίπτωση εκδήλωσης προβλήματος λειτουργίας. Το εύχρηστο
περιβάλλον εργασίας χρήστη διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον
έλεγχο και η αυτόματη παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας
μειώνει τα κόστη μακροπρόθεσμα.

Διατίθενται 5 ρόλοι:
1 Διαχειριστής Daikin,
2 Συνεργάτης Daikin,
3 Τεχνικός εγκατάστασης,
4 Διαχειριστής,
5 Χειριστής.

Ανάλογα με τον ρόλο σας, θα έχετε περισσότερες ή λιγότερες
διαθέσιμες λειτουργίες (δείτε "3.5  Σχετικά με τα επίπεδα
πρόσβασης" στη σελίδα 5).

3.2 Σχετικά με την χρήση cookie
Η Daikin Cloud Service χρησιμοποιεί cookie. Μπορείτε να τα
διαβάσετε μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://
cloud.daikineurope.com/ και κάνοντας κλικ στη σύνδεση COOKIES
στο κάτω αριστερά μέρος της σελίδας.

3.3 Για να συνδεθείτε στην Daikin
Cloud Service

1 Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στη διεύθυνση https://
cloud.daikineurope.com.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης. Αν πρόκειται για
την πρώτη επίσκεψή σας, η Daikin σας προτείνει να
αποδεχτείτε τη χρήση των cookie (a) στο κάτω μέρος του
παραθύρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση των cookie, δείτε την ενότητα "3.2 Σχετικά με την χρήση
cookie"  στη σελίδα  3 ή κάντε κλικ στη σύνδεση Learn more
(Μάθετε περισσότερα) (b) στο κάτω μέρος της οθόνης.

ab

2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.
Ο τεχνικός της Daikin θα καταχωρίσει τη διεύθυνση email σας
και θα σας δώσει έναν αρχικό κωδικό πρόσβασης. Η Daikin
συνιστά να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης όσο το δυνατόν
συντομότερα. Δείτε την ενότητα "4.2.2  Για να αλλάξετε τον
κωδικό πρόσβασης" στη σελίδα 7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην
αντίστοιχη σύνδεση στη σελίδα σύνδεσης.

Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που
έχετε ορίσει.

3 Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί Login (Σύνδεση).

Αποτέλεσμα: Ανοίγει ο πίνακας εργαλείων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη, δείτε την
ενότητα "3.4 Σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Daikin
Cloud Service" στη σελίδα 4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε, θα εμφανιστούν οι
όροι χρήσης. Διαβάστε τους.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί
Accept (Αποδοχή).

https://cloud.daikineurope.com/
https://cloud.daikineurope.com/
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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3.4 Σχετικά με το περιβάλλον
εργασίας χρήστη της Daikin Cloud
Service

3.4.1 Σχετικά με τον πίνακα εργαλείων

ed

a b c

Η οθόνη Dashboard (Πίνακας εργαλείων) διαιρείται σε 5 τμήματα:

▪ Την περιοχή Multi-site combined consumption (last 30 days)
(Συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων (τελευταίες 30
ημέρες)) (a). Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τα αθροιστικά
δεδομένα από όλους τους χώρους στους οποίους είχατε
πρόσβαση τις τελευταίες 30 ημέρες.

a

▪ Την περιοχή Controllers (Τηλεχειριστήρια) (b). Εδώ μπορείτε να
δείτε τον αριθμό τηλεχειριστηρίων που έχουν τεθεί σε λειτουργία
και είναι σε σύνδεση, των τηλεχειριστηρίων των οποίων η έναρξη
λειτουργίας εκκρεμεί και των τηλεχειριστηρίων που έχουν τεθεί σε
λειτουργία και βρίσκονται εκτός σύνδεσης (μπλε = σε σύνδεση,
πορτοκαλί = έναρξη λειτουργίας σε εκκρεμότητα και κόκκινο =
εκτός σύνδεσης).

b

▪ Την περιοχή Packages (Πακέτα) (c). Εδώ μπορείτε να δείτε τον
αριθμό πακέτων «Α» και «Β» και την κατάστασή τους. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα και την
κατάστασή τους, δείτε τις ενότητες "4.14.1 Για να δημιουργήσετε
έναν νέο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 29 και "4.14.2 Σχετικά
με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης" στη σελίδα 31.

c

▪ Την περιοχή Management points (Σημεία διαχείρισης) (d), που
παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση όλων των μονάδων.

d

▪ Την περιοχή Sites (Χώροι) (e). Ο χάρτης προσφέρει μια
επισκόπηση όλων των χώρων εγκατάστασης που έχετε. Κάνοντας
κλικ στην τοποθεσία του χώρου εγκατάστασης, αποκτάτε
πρόσβαση στην πρόγνωση καιρού για εκείνη την τοποθεσία
(κόκκινο = σφάλμα μονάδας, πορτοκαλί = σφάλμα
τηλεχειριστηρίου και μπλε = όλα ΟΚ).

e

3.4.2 Σχετικά με τα κύρια μέρη του
τηλεχειριστηρίου

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Daikin Cloud Service
αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια μέρη:

a d b e cf

▪ Το παράθυρο περιήγησης (a), που σας επιτρέπει να κάνετε
περιήγηση στις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής.

▪ Επάνω γραμμή εργαλείων με επιλογέα χώρου εγκατάστασης (b)
που σας δείχνει όλες τις εγκαταστάσεις και την αναπτυσσόμενη
λίστα προφίλ χρήστη (c).

▪ Τις δυναμικές διαδρομές (d) που σας παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με το που βρίσκεστε στη δομή του περιβάλλοντος
εργασίας χρήστη.

▪ Μια περιοχή περιεχομένου (e) που εμφανίζει τις τρέχουσες
πληροφορίες.

▪ Το λογότυπο της Daikin (f). Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο πεδίο
με το λογότυπο της Daikin (f), εμφανίζεται ο πίνακας εργαλείων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι δυναμικό, πράγμα
που σημαίνει ότι έχει καλή εμφάνιση σε όλες τις συσκευές
(επιτραπέζιους υπολογιστές, tablet και τηλέφωνα).
Ανταποκρίνεται ανάλογα με το διαθέσιμο μέγεθος οθόνης.

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το παράθυρο
περιήγηση θα είναι κρυμμένο σε μικρότερες συσκευές.

Όταν το παράθυρο περιήγησης είναι κρυμμένο και θέλετε να το
εμφανίσετε ξανά:

a

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επιλογές" (a) στην πάνω δεξιά γωνία.

Αποτέλεσμα: Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το
παράθυρο περιήγησης.

3.5 Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης
Υπάρχουν 5 ρόλοι χρήστη, καθένας με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Ανάλογα με τον ρόλο σας, θα υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες
διαθέσιμες επιλογές.

Σύμφωνα με την ιεραρχία, οι 5 ρόλοι χρήστη είναι οι εξής:

▪ Διαχειριστές Daikin

▪ Συνεργάτες Daikin

▪ Τεχνικοί εγκατάστασης

▪ Διαχειριστές χώρου λειτουργίας

▪ Χειριστές

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα χαρακτηριστικά που ΔΕΝ είναι διαθέσιμα σε όλα τα επίπεδα χρήστη.

Διαθέσιμες λειτουργίες Διαχειριστές
Daikin

Συνεργάτες
Daikin

Τεχνικοί
εγκατάσταση

ς

Διαχειριστές
χώρου

λειτουργίας

Χειριστές

Δυνατότητα ανάγνωσης σημειώσεων έκδοσης (δείτε
"4.2.4 Για να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης" στη
σελίδα 8).

✔

Παρακολούθηση & Έλεγχος - Λίστα εξοπλισμού (Αλλαγή
ονόματος εξοπλισμού) (δείτε "4.3.1 Για να αλλάξετε τα
ονόματα του εξοπλισμού" στη σελίδα 8)

✔ ✔ ✔ ✔

Παρακολούθηση & Έλεγχος- Λίστα εξοπλισμού
(προηγμένος έλεγχος) (δείτε "4.3.2 Σχετικά με τον έλεγχο
όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου
εγκατάστασης" στη σελίδα 8)

✔ ✔ ✔ ✔

Παρακολούθηση & Έλεγχος – Προγραμματισμός (δείτε
"4.4 Σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων" στη
σελίδα 13)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Παρακολούθηση & Έλεγχος – Ενδασφάλιση (δείτε
"4.5 Για να συνδέσετε ένα περιστατικό με μια ενέργεια
ελέγχου (ενδασφάλιση)" στη σελίδα 16)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Διαχείριση ενέργειας - Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου (δείτε
"4.11 Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-
στόχου" στη σελίδα 27)

✔ ✔ ✔ ✔

Διαχείριση χρηστών (δείτε "4.13 Για να διαχειριστείτε τους
χρήστες" στη σελίδα 28).

✔ ✔ ✔ ✔

Διαχείριση κτιρίου - Λίστα χώρων εγκατάστασης (δείτε
"4.14 Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου" στη σελίδα 29)

✔ ✔ ✔ ✔**

Διαχείριση κτιρίου – Ζώνες (δείτε "4.15 Για να
διαχειριστείτε ζώνες" στη σελίδα 35).

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Διαχείριση κτιρίου - Διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού
ρεύματος (δείτε "4.16 Για να κάνετε διαμόρφωση μετρητή
ηλεκτρικού ρεύματος" στη σελίδα 36)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Διαχείριση κτιρίου - Εξωτερικές μονάδες (δείτε "4.17 Για
να διαχειριστείτε τις εξωτερικές μονάδες" στη σελίδα 37)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*
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Διαθέσιμες λειτουργίες Διαχειριστές
Daikin

Συνεργάτες
Daikin

Τεχνικοί
εγκατάσταση

ς

Διαχειριστές
χώρου

λειτουργίας

Χειριστές

Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ιστορικό
συναγερμών (δείτε "4.18.1 Για να διαχειριστείτε το
ιστορικό συναγερμών" στη σελίδα 37)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ανάλυση
εσωτερικών μονάδων (δείτε "4.18.2 Για να
χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εσωτερικής μονάδας" στη
σελίδα 39)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ανάλυση
εξωτερικών μονάδων (δείτε "4.18.3 Για να
χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εξωτερικής μονάδας" στη
σελίδα 39)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ρύθμιση
πρόβλεψης (δείτε "4.18.4 Για να χρησιμοποιήσετε τη
ρύθμιση πρόβλεψης" στη σελίδα 40)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία – Αναφορές (δείτε
"4.18.5 Για να χρησιμοποιήσετε αναφορές" στη
σελίδα 40)

✔ ✔

* Δυνατότητα μόνο προβολής των ρυθμίσεων
** Δυνατότητα μόνο προβολής ή επεξεργασίας των πληροφοριών του χώρου εγκατάστασης, όχι δημιουργίας

*** Διαθέσιμη μόνο αν ενεργοποιηθεί από τον χρήστη Συνεργάτης Daikin

3.6 Σχετικά με την άρνηση της
λειτουργίας cloud

Αν ένας διαχειριστής χώρου εγκατάστασης επιλέξει να μην κάνει
εγγραφή στην Daikin Cloud Service, μπορεί να το κάνει αυτό ο ίδιος.

3.6.1 Για να αλλάξετε από λειτουργία cloud-
connect σε αυτόνομη λειτουργία

Ένας διαχειριστής χώρου εγκατάστασης μπορεί να αποφασίσει να
διακόψει την εγγραφή στη λειτουργία cloud-connect και να μεταβεί
σε αυτόνομη λειτουργία μέσω της εφαρμογής. Σε αυτή την
περίπτωση, η εφαρμογή intelligent Tablet Controller θα λειτουργεί σε
αυτόνομη λειτουργία.

Στην αυτόνομη λειτουργία, θα είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες
Προγραμματισμός και Ενδασφάλιση.

Για μεταγωγή από τη λειτουργία cloud-connect στην αυτόνομη
λειτουργία μέσω της εφαρμογής, προχωρήστε ως εξής:

1 Ανοίξτε την εφαρμογή intelligent Tablet Controller.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

2 Κάντε κλικ στη Ρύθμιση tablet.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Cloud to Local (Cloud σε Τοπική
λειτουργία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη που σας επιτρέπει να
πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (εργοστασιακός:
"daikin") και κάντε κλικ στο πεδίο OK (OK).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πριν
συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο
από τη λειτουργία cloud-connect και τα πλεονεκτήματά της.

5 Κάντε κλικ στο πεδίο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Το
σύστημα βρίσκεται πλέον σε αυτόνομη λειτουργία και θα
πραγματοποιήσει επανεκκίνηση αφού κάνετε κλικ στο πεδίο
Yes (Ναι).

6 Κάντε κλικ στην επιλογή OK (OK).
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Αποτέλεσμα: Το σύστημα πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Τώρα, θα
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προγράμματα και την Ενδασφάλιση
μέσω του τοπικού τηλεχειριστηρίου.

4 Λειτουργία

4.1 Σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ
διαφορετικών χώρων
εγκατάστασης

Αν έχετε να διαχειριστείτε πολλούς χώρους εγκατάστασης, ο
τεχνικός της Daikin θα τους ρυθμίσει έτσι ώστε να γίνουν διαθέσιμοι
στον επιλογέα χώρων εγκατάστασης.

Για να δείτε τις εγκαταστάσεις από άλλον χώρο εγκατάστασης,
απλώς επιλέξτε άλλον χώρο εγκατάστασης από τον επιλογέα.

4.2 Σχετικά με την αλλαγή του προφίλ
σας

a

Η αναπτυσσόμενη λίστα (a) παρουσιάζει το όνομα σύνδεσης και την
ιδιότητα (π.χ. χειριστής, διαχειριστής, …).

Κάνοντας κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα, έχετε τη δυνατότητα να
κάνετε αλλαγές στο προφίλ σας και να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασης.

Η αναπτυσσόμενη λίστα σάς επιτρέπει να καταγράφετε και να
βλέπετε τον αριθμό τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής και τις
σημειώσεις έκδοσης (ή το ιστορικό).

4.2.1 Για να αλλάξετε τις πληροφορίες του
προφίλ

Μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο το όνομα, τη συνδεδεμένη
διεύθυνση email και τη γλώσσα των ειδοποιήσεων email.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν αλλάξετε τη διεύθυνση email θα λάβετε ένα μήνυμα
email στη νέα διεύθυνση email. Αυτό το email περιέχει μια
σύνδεση επικύρωσης. Πρέπει να κάνετε κλικ στη σύνδεση
για να επικυρώσετε τη νέα διεύθυνση email. Θυμηθείτε να
χρησιμοποιήσετε τη νέα διεύθυνση email για την επόμενη
σύνδεση.

1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, ορίστε την
επιλογή My profile (Το προφίλ μου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

2 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Update profile (Ενημέρωση προφίλ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ σας έχει αλλάξει και η εφαρμογή
επιστρέφει αυτόματα στο κεντρικό παράθυρο.

4.2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
H Daikin συνιστά να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που σας
δόθηκε από τον τεχνικό.

1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, επιλέξτε το
πεδίο Change password (Αλλαγή κωδικού).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

2 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Change password (Αλλαγή κωδικού).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και ο κωδικός
πρόσβασης αλλάζει.

4.2.3 Για να αποσυνδεθείτε από το σύστημα
Μπορείτε να αποσυνδεθείτε χειροκίνητα από το σύστημα.



4 Λειτουργία

Οδηγός αναφοράς χρήστη

8
v3.4

Daikin Cloud Service
4P529062-1B – 2019.03

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λόγους ασφάλειας, μετά από 2,5 ώρες αποσυνδέεστε
αυτόματα.

1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, επιλέξτε το
πεδίο Logout (Αποσύνδεση).

Αποτέλεσμα: Αποσυνδέεστε και η εφαρμογή επιστρέφει στη σελίδα
σύνδεσης.

4.2.4 Για να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για διαχειριστές Daikin.

Μόλις κάνετε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη,
μπορείτε να δείτε απευθείας την τρέχουσα έκδοση της Daikin Cloud
Service.

1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, επιλέξτε
Version {versionNumber} (more info) (Έκδοση {versionNumber}
(περισσότερες πληροφορίες)) για να δείτε τις σημειώσεις
έκδοσης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι σημειώσεις έκδοσης.

4.3 Σχετικά με την παρακολούθηση
και τον έλεγχο του εξοπλισμού

Στο παράθυρο της λίστας εξοπλισμού, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ
του ελέγχου όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου
εγκατάστασης, όλων των μονάδων μιας (ή περισσότερων)
επιλεγμένης(ων) ζώνης(ών) ή τον έλεγχο μίας συγκεκριμένης
μονάδας.

Είναι πιθανό ότι θα είναι ορατή μια γραμμή προειδοποίησης.
Προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν
τα τηλεχειριστήρια.

4.3.1 Για να αλλάξετε τα ονόματα του
εξοπλισμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για διαχειριστές Daikin,
συνεργάτες, τεχνικούς εγκατάστασης και διαχειριστές
χώρου εγκατάστασης.

1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος
εξοπλισμού) κάτω από την επιλογή Monitoring & control
(Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες
μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.

3 Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπί Edit
equipment names (Επεξεργασία ονομάτων εξοπλισμού).

Αποτέλεσμα: Όλα τα ονόματα εξοπλισμού γίνονται
επεξεργάσιμα.

4 Τροποποιήστε τα ονόματα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας και κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 12 χαρακτήρες.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και
εφαρμόζονται τα νέα ονόματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν επιτρέπονται διπλότυπα ονόματα.

4.3.2 Σχετικά με τον έλεγχο όλων των μονάδων
του επιλεγμένου χώρου εγκατάστασης

Για να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες σε όλες
τις μονάδες ή μια ομάδα μονάδων ταυτόχρονα
Υπάρχουν ορισμένες βασικές λειτουργίες που μπορείτε να
εφαρμόσετε αμέσως σε όλες τις μονάδες ενός συγκεκριμένου χώρου
εγκατάστασης:

▪ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε όλες τις μονάδες

▪ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

▪ Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας (Fan (Ανεμιστήρας), Heating
(Θέρμανση), Cooling (Ψύξη), Dry (Αφύγρανση), Automatic
(Αυτόματη) ή Dependent mode (Εξαρτώμενη λειτουργία))

▪ Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (Low (Χαμηλό), Middle
(Μεσαία), High (Υψηλό) ή Automatic (Αυτόματη))

▪ Επιλέξτε την κατεύθυνση της ροής του αέρα (συγκεκριμένη
κατεύθυνση ή Swing (Εναλλασσόμενη ροή))
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▪ Επιλέξτε τη μέθοδο αερισμού (Automatic (Αυτόματη), Bypass
(Παράκαμψη) ή Ventilation mode (Λειτουργία εξαερισμού))

▪ Επιλέξτε τον όγκο αερισμού (Low (Χαμηλός), High (Υψηλός) ή
Auto (Αυτόματος))

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες αυτές οι ενέργειες ελέγχου θα εφαρμόζονται
(αυτόματα) μόνο σε συμβατές μονάδες. Οι μη συμβατές
μονάδες θα παραβλέπουν τις εντολές.

Οι ίδιες λειτουργίες μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε μεμονωμένη
μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.3.3  Για να ελέγξετε 1
συγκεκριμένη μονάδα σε έναν χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 11.

Οι προηγμένες λειτουργίες περιγράφονται σε χωριστή ενότητα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες
σε όλες τις μονάδες ταυτόχρονα" στη σελίδα 10.

Μπορείτε να διευρύνετε ή να περιορίσετε την επιλογή μονάδων σε
έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις ζώνες
στα αριστερά. Οι ζώνες σάς επιτρέπουν να επιλέξετε μια δέσμη
μονάδων και να ορίσετε τις ρυθμίσεις τους ταυτόχρονα. Ανατρέξτε
στην ενότητα "4.15  Για να διαχειριστείτε ζώνες"  στη σελίδα  35 αν
θέλετε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση των ζωνών.

Στο ακόλουθο παράδειγμα θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις όλων
των μονάδων στην αίθουσα συναντήσεων.

Στο ακόλουθο παράδειγμα θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις όλων
των μονάδων στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης (για την
Αίθουσα, την Αίθουσα Συναντήσεων και την Πρακτική 1).

1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος
εξοπλισμού) κάτω από την επιλογή Monitoring & control
(Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες
μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.

a

3 Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος General control panel
(Γενικός πίνακας ελέγχου) (a).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
afedc

hg

b

4 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε όλες τις μονάδες σύροντας
το κουμπί On/off mode (Λειτουργία On Off) (b).

5 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύροντας το ρυθμιστικό Set
temperature (Καθορισμένη θερμοκρασία) (c).

6 Κάντε κλικ στο κουμπί Operation mode (Τρόπος λειτουργίας)
(d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
d e f

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επιλογή Dependent mode (Εξαρτώμενη λειτουργία)
ισχύει μόνο σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες. Αν ορίσετε
αυτή την επιλογή, η μονάδα δεν καθορίζει τη λειτουργία της
αυτόματα αλλά εξαρτάται από την αντίστοιχη κύρια
μονάδα. Η διαθέσιμη (ή "ρυθμιζόμενη") και η πραγματική
μέθοδος λειτουργίας μιας δευτερεύουσας μονάδας
θέρμανσης/ψύξης καθορίζονται από τη μέθοδο λειτουργίας
της κύριας μονάδας και τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά της
δευτερεύουσας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κύρια
μονάδα λειτουργίας από το εικονίδιο του ήλιου και του
παγοκρύσταλλου.

7 Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας. Οι επιλογές είναι Fan
(Ανεμιστήρας), Heating (Θέρμανση), Cooling (Ψύξη), Dry
(Αφύγρανση), Automatic (Αυτόματη) και Dependent mode
(Εξαρτώμενη λειτουργία).



4 Λειτουργία

Οδηγός αναφοράς χρήστη

10
v3.4

Daikin Cloud Service
4P529062-1B – 2019.03

8 Κάντε κλικ στο μενού Fan speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (e).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
d e f

9 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Οι επιλογές είναι (Low
(Χαμηλό), Middle (Μεσαία), High (Υψηλό) και Automatic
(Αυτόματη).

10 Επιλέξτε το μενού Airflow direction (Κατεύθυνση ροής αέρα) (f).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
d e f

11 Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής αέρα. Οι επιλογές είναι Direction
0 (Κατεύθυνση 0) έως Direction 4 (Κατεύθυνση 4) και Swing
(Εναλλασσόμενη ροή).

12 Κάντε κλικ στο μενού Ventilation mode (Λειτουργία εξαερισμού)
(g).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
g h

13 Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας. Οι επιλογές είναι (Automatic
(Αυτόματη), Bypass (Παράκαμψη) και Ventilation mode
(Λειτουργία εξαερισμού).

14 Κάντε κλικ στο μενού Ventilation volume (Όγκος εξαερισμού)
(h).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

g h

15 Επιλέξτε τον όγκο αερισμού. Οι επιλογές είναι Low (Χαμηλός),
High (Υψηλός) και Auto (Αυτόματος). Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Fresh up (Φρεσκάρισμα).

Το τελευταίο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την ποσότητα φρέσκου
αέρα που διοχετεύεται στο δωμάτιο: θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη
από τον αέρα που εξάγεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Όταν
διοχετεύεται περισσότερος αέρας στο δωμάτιο, δημιουργείται θετική
πίεση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ροής οσμών και
υγρασίας από κουζίνες και τουαλέτες στον χώρο. Όταν διοχετεύεται
λιγότερος αέρας στο δωμάτιο, δημιουργείται αρνητική πίεση. Αυτό
βοηθά στην αποτροπή διάδοσης νοσοκομειακών οσμών και
αερόφερτων βακτηρίων από τον θάλαμο στους διαδρόμους.

Για να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες σε όλες
τις μονάδες ταυτόχρονα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προηγμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε
χειριστές.

Υπάρχουν ορισμένες προηγμένες λειτουργίες που μπορείτε να
εφαρμόσετε αμέσως σε όλες τις μονάδες ενός συγκεκριμένου χώρου
εγκατάστασης:

▪ Μέγιστα όρια του σημείου ρύθμισης. Αυτό θα καθορίσει το πόσο
ψηλά ή χαμηλά μπορούν να ρυθμίσουν οι χρήστες τη
θερμοκρασία στις μονάδες. Αυτό αποτρέπει τις ακραίες ρυθμίσεις
και την επακόλουθη υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

▪ Περιορισμοί τηλεχειριστηρίου. Αυτές οι ρυθμίσεις σάς επιτρέπουν
να καθορίσετε τι θα μπορούν να κάνουν οι χρήστες με τα
τηλεχειριστήρια των μονάδων.

Οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε κάθε
μεμονωμένη μονάδα.

Οι βασικές λειτουργίες περιγράφονται σε χωριστή ενότητα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες σε
όλες τις μονάδες ή μια ομάδα μονάδων ταυτόχρονα" στη σελίδα 8.

1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος
εξοπλισμού) κάτω από την επιλογή Monitoring & control
(Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες
μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.
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d

a

Μπορείτε να διευρύνετε ή να περιορίσετε την επιλογή μονάδων σε
έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις ζώνες
στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.15  Για να διαχειριστείτε
ζώνες"  στη σελίδα  35 αν θέλετε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση των
ζωνών (προορίζεται μόνο για διαχειριστές!).

3 Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος General control panel
(Γενικός πίνακας ελέγχου) (a).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

i

a

4 Κάντε κλικ στο μενού Advanced (Προηγμένες ρυθμίσεις) (i).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
j

l m

k

n

5 Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (j) αν
θέλετε να ορίσετε μια τιμή Cooling limit (Όριο ψύξης).

6 Σύρετε το ρυθμιστικό Cooling limit (Όριο ψύξης) (k) για να
ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου ρύθμισης
ψύξης.

7 Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (j) αν
θέλετε να ορίσετε μια τιμή Heating limit (Όριο θέρμανσης).

8 Σύρετε το ρυθμιστικό Heating limit (Όριο θέρμανσης) (m) για να
ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου
θέρμανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Daikin συνιστά για τις περισσότερες εφαρμογές να
ορίζετε και το μέγιστο Cooling limit (Όριο ψύξης) και το
μέγιστο Heating limit (Όριο θέρμανσης) στους 23°C.
Ο περιορισμός των μέγιστων θερμοκρασιών ψύξης και
θέρμανσης αποτρέπει τις ακραίες ρυθμίσεις θερμοκρασίας
και την συνεπαγόμενη υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

9 Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να επιτρέπονται ή να
απαγορεύονται στο τηλεχειριστήριο στην περιοχή Remote
controller restrictions (Περιορισμοί τηλεχειρισμού) (n).

Παράδειγμα: Αν δεν θέλετε οι χρήστες να απενεργοποιούν και να
ενεργοποιούν οποιαδήποτε από τις μονάδες, ορίστε την επιλογή
έναρξη/διακοπή σε Prohibited (Απαγορεύεται). Αν θέλετε να τους
επιτρέπετε να κάνουν εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης, ορίστε
τη μέθοδο λειτουργίας σε Permitted (Επιτρέπεται).

10 Κλείστε το αναπτυσσόμενο μενού General control panel
(Γενικός πίνακας ελέγχου) (a) κάνοντας κλικ στα βέλη που
δείχνουν προς τα επάνω.

Αποτέλεσμα: Υλοποιούνται όλες οι νέες ρυθμίσεις.

4.3.3 Για να ελέγξετε 1 συγκεκριμένη μονάδα σε
έναν χώρο εγκατάστασης

Η πραγματική κατάσταση (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
μιας μονάδας υποδεικνύεται στα πλακίδια της λίστας εξοπλισμού.

Αντί να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις όλων των μονάδων σε έναν
συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις
ίδιες ρυθμίσεις 1 συγκεκριμένης μονάδας.

Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης μονάδας υπερισχύουν των γενικών
ρυθμίσεων.

1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης της μονάδας που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος
εξοπλισμού) κάτω από την επιλογή Monitoring & control
(Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες
μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.

a

3 Κάντε κλικ σε 1 συγκεκριμένη μονάδα (a) στο παράθυρο της
λίστας εξοπλισμού.
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Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
b a c

md

e

4 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μονάδα σύροντας το
κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (b) στην
αντίστοιχη θέση.

Αν η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, εξακολουθείτε να
μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή Set temperature (Καθορισμένη
θερμοκρασία) (m) και το μενού Operation mode (Τρόπος
λειτουργίας) (d).

5 Παρακολουθήστε τη μετρούμενη θερμοκρασία εσωτερικού
χώρου (c).

Το εικονίδιο Reset filter (Μηδενισμός φίλτρου) (e) θα είναι ορατό
μόνο όταν η μονάδα ενεργοποιήσει ένδειξη που υποδεικνύει ότι είναι
απαραίτητος ο μηδενισμός της ένδειξης του φίλτρου.

6 Μπορείτε να καταχωρίσετε την αντικατάσταση του φίλτρου
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Reset filter (Μηδενισμός φίλτρου)
(e). Κάντε κλικ στην επιλογή Yes (Ναι) στο μήνυμα
επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.

Αποτέλεσμα: Το κουμπί Reset filter (Μηδενισμός φίλτρου)
εξαφανίζεται από τη λίστα επιλογών.

7 Σύρετε το ρυθμιστικό Set temperature (Καθορισμένη
θερμοκρασία) (m) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

8 Αν ισχύει στην περίπτωση της μονάδας, κάντε κλικ στο μενού
Operation mode (Τρόπος λειτουργίας) (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα. Οι επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της μονάδας.

f g

9 Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας. Οι επιλογές είναι ανεμιστήρας,
θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση και αυτόματη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μεταγωγή στις λειτουργίες θέρμανση, ψύξη και αυτόματη
είναι δυνατή μόνο από κύρια μονάδα. Μπορείτε να
αναγνωρίσετε μια κύρια μονάδα λειτουργίας από το
εικονίδιο του ήλιου και του παγοκρύσταλλου.
Οι μονάδες που βρίσκονται σε εξαρτώμενη λειτουργία θα
ακολουθούν τη λειτουργία της κύριας μονάδας.

10 Αν ισχύει στην περίπτωση της μονάδας, κάντε κλικ στο μενού
Fan speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (f).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
f g

11 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ανάλογα με τη μονάδα,
οι επιλογές είναι χαμηλή, μεσαία, υψηλή και ή χαμηλή και
υψηλή.

12 Κάντε κλικ στο μενού Advanced (Προηγμένες ρυθμίσεις) (g).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
j l

k mn

13 Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (j) αν
θέλετε να ορίσετε μια τιμή Cooling limit (Όριο ψύξης).

14 Σύρετε το ρυθμιστικό Cooling limit (Όριο ψύξης) (k) για να
ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου ρύθμισης
ψύξης.
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15 Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (j) αν
θέλετε να ορίσετε μια τιμή Heating limit (Όριο θέρμανσης).

16 Σύρετε το ρυθμιστικό Heating limit (Όριο θέρμανσης) (m) για να
ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου
θέρμανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Daikin συνιστά για τις περισσότερες εφαρμογές να
ορίζετε και το μέγιστο Cooling limit (Όριο ψύξης) και το
μέγιστο Heating limit (Όριο θέρμανσης) στους 23°C.
Ο περιορισμός των μέγιστων θερμοκρασιών ψύξης και
θέρμανσης αποτρέπει τις ακραίες ρυθμίσεις θερμοκρασίας
και την συνεπαγόμενη υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

17 Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να επιτρέπονται ή να
απαγορεύονται στο τηλεχειριστήριο στην περιοχή Remote
controller restrictions (Περιορισμοί τηλεχειρισμού) (n).

Παράδειγμα: Αν δεν θέλετε οι χρήστες να απενεργοποιούν και να
ενεργοποιούν οποιαδήποτε από τις μονάδες, ορίστε την επιλογή
έναρξη/διακοπή σε Prohibited (Απαγορεύεται). Αν θέλετε να τους
επιτρέπετε να κάνουν εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης, ορίστε
τη μέθοδο λειτουργίας σε Permitted (Επιτρέπεται).

18 Κλείστε το παράθυρο ελέγχου κάνοντας κλικ στη μονάδα.

Αποτέλεσμα: Υλοποιούνται όλες οι νέες ρυθμίσεις.

4.4 Σχετικά με τη διαχείριση των
προγραμμάτων

Οι χειριστές μπορούν μόνο να συμβουλεύονται τα προγράμματα
που έχουν ήδη δημιουργηθεί, όχι να δημιουργούν ή να τροποποιούν
προγράμματα.

Πριν αρχίσετε τη διαμόρφωση των προγραμμάτων, κατανοήστε τη
λογική και την ορολογία που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία Daikin
Cloud Service. Ξεκινάτε με τη δημιουργία του "ετήσιου
προγράμματος". Αυτό θα καθορίσει την περίοδο που καλύπτεται.
Από κάτω έχετε το "πρόγραμμα" το οποίο μπορεί να
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ και να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ και περιέχει τις ίδιες
τις εντολές.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για την προσθήκη ενός
προγραμματισμού εξαίρεσης (π.χ. για περιόδους διακοπών). Αυτός
παρακάμπτει τον(ους) ενεργό(ούς) ετήσιο(ους)
προγραμματισμό(ούς).

4.4.1 Για να δημιουργήσετε έναν ετήσιο
χρονικό προγραμματισμό

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ή περισσότερους
προγραμματισμούς για διαφορετικές περιόδους του έτους.

Σε αυτά τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν όλες οι
ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στην ενότητα "4.3.2  Σχετικά με τον
έλεγχο όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου
εγκατάστασης" στη σελίδα 8.

Οι ρυθμίσεις προγραμματισμού παρακάμπτονται από τις ενέργειες
χειρισμού που εκτελούνται απευθείας στο σημείο διαχείρισης ή μέσω
άλλων χαρακτηριστικών του τηλεχειριστηρίου στην πλατφόρμα.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Schedule (Πρόγραμμα)
κάτω από την επιλογή Monitoring & control (Επιτήρηση &
έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα. Στα δεξιά του
ημερολογίου εμφανίζονται οι τρέχοντες προγραμματισμοί, αν
υπάρχουν.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Add yearly schedule (Προσθήκη ετήσιου
προγράμματος).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται μια νέα γραμμή.

d a b c e

3 Συμπληρώστε ένα όνομα προγραμματισμού (a) και επιλέξτε την
ημερομηνία έναρξης (b) και την ημερομηνία λήξης (c).

d

4 Αν θέλετε, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα χρώμα στον νέο
προγραμματισμό επιλέγοντας κάποιο χρώμα από τη λίστα που
εμφανίζεται στα αριστερά (d) όταν περνάτε τον δείκτη από
πάνω του.

Αυτό το χρώμα θα χρησιμοποιηθεί στο ημερολόγιο, στο αριστερό
μέρος, για να υποδείξει την περίοδο του προγραμματισμού.

5 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (e).

Αποτέλεσμα: Δημιουργείται ο προγραμματισμός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης δεν ισχύουν
για ένα συγκεκριμένο έτος.

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης των
προγραμματισμών ΔΕΝ μπορούν να επικαλύπτονται.
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Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε έναν νέο προγραμματισμό με
επικαλυπτόμενες ημερομηνίες, θα εμφανιστεί η παρακάτω
προειδοποίηση και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε την
ενέργεια.

4.4.2 Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα σε
έναν χρονικό προγραμματισμό

Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μονάδες και να αλλάξετε τη
μέθοδο λειτουργίας που θα ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες
χρονικές στιγμές για συγκεκριμένη(ες) μονάδα(ες).

1 Κάντε κλικ στην επιλογή Add program (Προσθήκη
προγράμματος) (a) στα δεξιά της γραμμής προγραμματισμού.

a

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων.

2 Ορίστε τις ενέργειες και τις μονάδες για τον χρονικό
προγραμματισμό.

b h c i

f

▪ Ορίστε την ώρα έναρξης (b) κάνοντας κλικ στις ώρες και τα
λεπτά.

▪ Κάντε κλικ στις ημέρες της εβδομάδας (c) για να διασφαλίσετε
ότι οι μονάδες θα ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια εκείνων των
ημερών.

▪ Ορίστε τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου που θέλετε να
εκτελούνται στις καθορισμένες μονάδες.

Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις που είναι ενεργές από την
κατάσταση του πεδίου: Ενεργή (d) ή Μη ενεργή (e).

d e

▪ Κάντε κλικ στο κουμπί με το μολύβι (f) για να επιλέξετε τις
μονάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις.
Η προβολή περιέχει ζώνες και μονάδες τις οποίες μπορείτε να
επιλέξετε με τα πλαίσια ελέγχου (g).

g

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Ok (ΟΚ) για να αποθηκεύσετε τις
ρυθμίσεις και να κλείσετε το παράθυρο.

4 Συμπληρώστε ένα όνομα (h) για το πρόγραμμα του
προγραμματισμού και κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (i).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται το πρόγραμμα.

j

Λογικά, τώρα θα ορίσετε το πότε θα απενεργοποιηθούν οι μονάδες.
Ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1 της τρέχουσας διαδικασίας.
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Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (προσωρινά)
μια ενέργεια μετακινώντας το ρυθμιστικό (j).

4.4.3 Για να επεξεργαστείτε ένα πρόγραμμα σε
έναν χρονικό προγραμματισμό

1 Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρόγραμμα, κάντε κλικ στο
πεδίο Edit program (Επεξεργασία προγράμματος) (a).

a

Αποτέλεσμα: Τώρα μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ενέργειες
που έχουν οριστεί σε αυτό το πρόγραμμα (δείτε την ενότητα
"4.4.2  Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό
προγραμματισμό" στη σελίδα 14).

b

2 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (b) για να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές.

3 Κάντε κλικ στο πεδίο Delete program (Διαγραφή
προγράμματος) (c) για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, αν
χρειάζεται.

c

4.4.4 Για να επεξεργαστείτε έναν ετήσιο
χρονικό προγραμματισμό

1 Κάντε κλικ στο πεδίο Edit schedule (Επεξεργασία
προγραμματισμού).

2 Συμπληρώστε ένα όνομα προγραμματισμού (a), ημερομηνία
έναρξης (b) και ημερομηνία λήξης (c), ανάλογα με τις
απαιτήσεις.

a b c d

3 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (d) για να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές.

4 Κάντε κλικ στο πεδίο Delete schedule (Διαγραφή
προγραμματισμού) (e) για να διαγράψετε έναν ετήσιο χρονικό
προγραμματισμό, αν χρειάζεται.

e

4.4.5 Για να αντιγράψετε έναν ετήσιο χρονικό
προγραμματισμό

Η αντιγραφή ενός ετήσιου χρονικού προγραμματισμού προκαλεί την
αντιγραφή και των προγραμμάτων που περιέχονται σε αυτόν.

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό στον
ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο εγκατάστασης.

1 Κάντε κλικ στο πεδίο Copy schedule (Αντιγραφή
προγραμματισμού).

Αποτέλεσμα: εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

2 Ορίστε την επιλογή Target site (Χώρος προορισμού) και κάντε
κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

3 Αλλάξτε την επιλογή Schedule settings (Ρυθμίσεις
προγραμματισμού) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί Next (Επόμενο).
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Αν υπάρχει προγραμματισμός που είναι ήδη ενεργός σε ένα εύρος
ημερομηνιών, οι ημερομηνίες απενεργοποιούνται στο ημερολόγιο
(γίνονται γκρι).

4 Επιλέξτε τις μονάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί ο
προγραμματισμός και κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος). Αν
έχουν προστεθεί πολλά προγράμματα στον προγραμματισμό,
επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

Αποτέλεσμα: Αντιγράφεται ο προγραμματισμός.

5 Κάντε κλικ στο κουμπί View target site (Προβολή χώρου
προορισμού) του χώρου εγκατάστασης.

4.4.6 Για να δημιουργήσετε έναν
προγραμματισμό εξαίρεσης

Ένας προγραμματισμός εξαίρεσης παρακάμπτει τον(τους)
ετήσιο(ους) προγραμματισμό(ούς).

Η προσθήκη προγραμματισμού εξαίρεσης είναι χρήσιμη, π.χ., για τις
περιόδους των διακοπών.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Add schedule exception (Προσθήκη
εξαίρεσης προγραμματισμού) (a).

a

Αποτέλεσμα: Προστίθεται μια νέα γραμμή.

b c d e

2 Συμπληρώστε ένα όνομα προγραμματισμού (b) και επιλέξτε την
ημερομηνία έναρξης (c) και την ημερομηνία λήξης (d).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το χρώμα του προγραμματισμού εξαίρεσης είναι πάντα
κόκκινο.

3 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (e).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται ο προγραμματισμός εξαίρεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης δεν ισχύουν
για ένα συγκεκριμένο έτος.

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης των
προγραμματισμών εξαίρεσης ΔΕΝ μπορούν να
επικαλύπτονται.

Προσθέστε ένα πρόγραμμα στον Προγραμματισμό εξαίρεσης με τον
ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "4.4.2 Για να προσθέσετε
ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό" στη σελίδα 14.

Επεξεργαστείτε έναν Προγραμματισμό εξαίρεσης με τον ίδιο τρόπο
που περιγράφεται στην ενότητα "4.4.4  Για να επεξεργαστείτε έναν
ετήσιο χρονικό προγραμματισμό" στη σελίδα 15.

Αντιγράψτε έναν Προγραμματισμό εξαίρεσης με τον ίδιο τρόπο που
περιγράφεται στην ενότητα "4.4.5  Για να αντιγράψετε έναν ετήσιο
χρονικό προγραμματισμό" στη σελίδα 15.

4.5 Για να συνδέσετε ένα περιστατικό
με μια ενέργεια ελέγχου
(ενδασφάλιση)

Η σύνδεση ενός περιστατικού με μια ενέργεια ελέγχου (Interlocking
(Ενδασφάλιση)) σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε την ενεργοποίηση μιας
ενέργειας ελέγχου μετά από ένα περιστατικό.

Αυτή η ενέργεια ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλογή
μονάδων.

Για παράδειγμα: Μπορείτε να συνδέσετε το κλείσιμο της ψηφιακής
εισόδου "αντικλεπτικός συναγερμός" με την απενεργοποίηση όλων
των μονάδων θέρμανσης/ψύξης. Η επαφή ενός τέτοιου συναγερμού
ενεργοποιείται όταν όλο το προσωπικό έχει εγκαταλείψει το κτίριο,
οπότε παύει να υπάρχει η ανάγκη να είναι ενεργοποιημένες όλες οι
μονάδες θέρμανσης/ψύξης.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Interlocking
(Ενδασφάλιση) κάτω από την επιλογή Monitoring & control
(Επιτήρηση & έλεγχος).
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Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η λίστα με τα τρέχοντα στοιχεία
Interlocking (Ενδασφάλιση).

a b

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε (προσωρινά) μια ρύθμιση
Interlocking (Ενδασφάλιση) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο ρυθμιστικό
(a). Το ρυθμιστικό γίνεται γκρι.

Μπορείτε να διαγράψετε μια ρύθμιση Interlocking (Ενδασφάλιση)
κάνοντας κλικ στο κόκκινο Χ (b).

a b

2 Κάντε κλικ στο κουμπί New (Δημιουργία).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται μια νέα ενότητα Interlocking
(Ενδασφάλιση).

3 Κάντε κλικ στο πεδίο Interlocking name (Όνομα ενδασφάλισης).

4 Κάντε κλικ στο κουμπί Select units (Επιλογή μονάδων) στο
επάνω μέρος.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα παράθυρο που παρουσιάζει
όλες τις συσκευές που μπορούν να συνδεθούν.

5 Επιλέξτε την είσοδο με την οποία θέλετε να συνδέσετε μια
συγκεκριμένη ενέργεια και κάντε κλικ στο κουμπί Update units
(Ενημέρωση μονάδων).

Αποτέλεσμα: Η είσοδος προστίθεται στο επάνω τμήμα Apply
to units (Εφαρμογή στις μονάδες).

6 Από την αναπτυσσόμενη λίστα Trigger (Αφορμή), επιλέξτε πότε
πρέπει να εκτελεστεί η ενέργεια: αν η επιλεγμένη είσοδος θα
είναι κλειστή ή ανοικτή.

Για παράδειγμα: Για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού φωτιάς,
μπορείτε να ορίσετε ότι η λειτουργία όλων των μονάδων πρέπει να
τερματίζεται όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός φωτιάς. Αν επιλέξετε
το πεδίο On (all management points) (ON (όλα τα σημεία
διαχείρισης)), υποδεικνύετε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι
επιλεγμένες είσοδοι προκειμένου να εκτελεστεί η εντολή Trigger
(Αφορμή).

a

7 Θέστε το ρυθμιστικό στην περιοχή Action (Ενέργεια) στη θέση
off (off) (a) αν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μονάδες όταν
αλλάζει η κατάσταση της επαφής εισόδου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν θέλετε οι μονάδες να ενεργοποιούνται όταν αλλάζει η
κατάσταση της επαφής εισόδου, πρέπει να θέσετε το
ρυθμιστικό στη θέση on (on) και, στη συνέχεια, να
επιλέξετε το σημείο ρύθμισης και τη μέθοδο λειτουργίας.
Μπορείτε να προσθέσετε άλλες ιδιότητες (όπως τη μέθοδο
αερισμού) κάνοντας κλικ στο κουμπί Select properties
(Επιλογή ιδιοτήτων).

8 Στην ενότητα Action (Ενέργεια), επιλέξετε τη μονάδα της οποίας
η λειτουργία θέλετε να τερματίζεται ή να ξεκινάει κάνοντας κλικ
στο κουμπί Select units (Επιλογή μονάδων).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα παράθυρο με όλες τις
διαθέσιμες μονάδες.

9 Επιλέξτε τις μονάδες που θέλετε ενεργοποιηθούν ή να
απενεργοποιηθούν και κάντε κλικ στο κουμπί Update units
(Ενημέρωση μονάδων).

10 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Αποτέλεσμα: Δημιουργείται η ενδασφάλιση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενδασφάλισης, την
ενέργεια ή την ενεργοποίηση μιας ενδασφάλισης. Ο μόνος
τρόπος για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις είναι
διαγράφοντας εντελώς την ενδασφάλιση και
δημιουργώντας μια νέα.
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4.6 Για να εκτελέσετε παρακολούθηση θερμοκρασίας
Η ενότητα Temperature Monitoring (Παρακολούθηση θερμοκρασίας) της εφαρμογής σάς επιτρέπει να συμβουλευτείτε την καμπύλη
θερμοκρασίας των ακόλουθων τιμών:

▪ εξωτερικής θερμοκρασίας,

▪ θερμοκρασίας χώρου, όπως μετριέται από το θερμίστορ που είναι στερεωμένο στο(α) τηλεχειριστήριο(α) που είναι συνδεδεμένο(α) στις
εσωτερικές μονάδες,

▪ θερμοκρασίας χώρου, όπως μετριέται από το θερμίστορ που είναι στερεωμένο στις εξωτερικές μονάδες,

▪ σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας.

1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Temperature Monitoring (Παρακολούθηση θερμοκρασίας) κάτω από την επιλογή Energy
management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η παρακολούθηση θερμοκρασίας της τρέχουσας ημέρας για μια συγκεκριμένη εσωτερική μονάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα δεδομένα σημείου ρύθμισης εμφανίζονται μόνο όταν η
(εσωτερική) μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Όταν το διάγραμμα περιέχει διακεκομμένη γραμμή, αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει κενό: η μονάδα ήταν
απενεργοποιημένη και δεν ήταν δυνατό να
πραγματοποιήσει μετρήσεις.

3 Περάστε με τον δείκτη πάνω από το διάγραμμα για να εμφανιστούν (a) οι πληροφορίες των μετρήσεων (Outdoor temperature (Εξωτερική
θερμοκρασία), Room temperature (remote controller thermistor) (Θερμοκρασία χώρου (θερμίστορ τηλεχειριστηρίου)) , Setpoint (Σημείο
ρύθμισης), ή/και Room temperature (indoor unit thermistor) (Θερμοκρασία χώρου (θερμίστορ εσωτερικής μονάδας))).

4 Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες από το διάγραμμα, κάντε κλικ στο υπόμνημα (b).

Αποτέλεσμα: To υπόμνημα γίνεται γκρι.
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b a

5 Κάντε κλικ στο υπόμνημα (b) άλλη μια φορά για να εμφανιστούν ξανά οι πληροφορίες.

d c

e

6 Από την αναπτυσσόμενη λίστα (c) στα δεξιά του διαγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε την εσωτερική μονάδα της οποίας τα δεδομένα
θέλετε να εμφανιστούν (επιλογή διαθέσιμη μόνο σε υποστηριζόμενες μονάδες). Η εξωτερική θερμοκρασία μετριέται πάντα από εξωτερική
μονάδα, έτσι ώστε η τιμή της να μπορεί να παραμένει η ίδια κατά την επιλογή άλλων εσωτερικών μονάδων.

7 Αν θέλετε να δείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας κάποιας άλλης περιόδου (εβδομάδας, μήνα, έτους) επιλέξτε μια περίοδο (d)
στο πάνω αριστερά μέρος της ενότητας.

8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (e) κάτω δεξιά.



4 Λειτουργία

Οδηγός αναφοράς χρήστη

20
v3.4

Daikin Cloud Service
4P529062-1B – 2019.03

4.7 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης
1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Site consumption (Κατανάλωση χώρου) κάτω από την επιλογή Energy management (Ενεργειακή
διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η υπολογισμένη Energy consumption (Ενεργειακή κατανάλωση) του επιλεγμένου έτους.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε την κατανάλωση της ψύξης (μπλε χρώμα), της θέρμανσης (κόκκινο χρώμα), της ανάκτησης θερμότητας
(πράσινο χρώμα), της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας (°C) (κίτρινο χρώμα) και της τιμής-στόχου για κάθε μήνα (γκρι χρώμα). Αν δεν
εμφανίζονται οι τιμές-στόχος, ανατρέξτε στην ενότητα "4.11 Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-στόχου" στη σελίδα 27.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε επίσης να δείτε την κατανάλωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος HVAC system (Σύστημα HVAC) και non-HVAC
system (Σύστημα μη HVAC), όπως ορίζεται στην ενότητα "4.16 Για να κάνετε διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος" στη σελίδα 36.

3 Για παράδειγμα, αν σε μία περίοδο υπήρχε και θέρμανση και ανάκτηση θερμότητας, μπορείτε να αποκρύψετε 1 από τις δύο κάνοντας κλικ
στο υπόμνημα.

Αποτέλεσμα: Η ετικέτα γίνεται γκρι (a) και οι τιμές αποκρύπτονται όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν περνάτε τον δείκτη πάνω από τις
γραμμές κατανάλωσης ενέργειας εμφανίζονται οι λεπτομέρειες (b).
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b

a

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κλίμακα του άξονα Υ (kWh) μπορεί να αλλάξει καθώς
αποκρύπτετε μία από τις τιμές. Αυτό μπορεί να δώσει την
εντύπωση ότι οι τιμές έχουν αλλάξει.

Όταν το διάγραμμα περιέχει διακεκομμένη γραμμή, αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει κενό: η μονάδα ήταν
απενεργοποιημένη και δεν ήταν δυνατό να
πραγματοποιήσει μετρήσεις.

4 Κάντε κλικ στο υπόμνημα άλλη μια φορά για να εμφανιστούν ξανά οι πληροφορίες.

c f e d
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5 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας μιας άλλης περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους), επιλέξτε μία (c) στο επάνω αριστερά
μέρος του τμήματος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (d) για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος. Μπορείτε
επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (e). Σε εκείνη την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας πατώντας
ENTER στο πληκτρολόγιο.

6 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (f).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (g) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

h g gi

7 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (h): αυτό θα καθορίσει μόνο το ποιος μήνας θα
εμφανίζεται στα αριστερά του διαγράμματος. Φυσικά, εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα ολόκληρο έτος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος λαμβάνονται υπόψη
μόνο δεδομένα μέχρι τον τελευταίο πλήρη μήνα.

8 Αν χρειάζεται, μπορείτε να εμφανίσετε την αθροιστική κατανάλωση ενέργειας κάνοντας κλικ στην επιλογή Cumulative (Αθροιστικά) (i) στα
δεξιά.

4.8 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας
Μέσω της μονάδας Outdoor unit comparison (Σύγκριση εξωτερικών μονάδων) του χώρου εγκατάστασης μπορείτε να συγκρίνετε την
κατανάλωση ενέργειας των διαφορετικών εξωτερικών μονάδων σε έναν χώρο εγκατάστασης.

1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Outdoor unit comparison (Σύγκριση εξωτερικών μονάδων) κάτω από την επιλογή Energy
management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η συνοπτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

c f ae d
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3 Για να αλλάξετε τις μετρήσεις ενέργειας της σύγκρισης, αλλάξτε το ρυθμιστικό στα δεξιά (a). Η απεικόνιση των kWh/m² είναι πιο χρήσιμη
για την ανάλυση.

b

b

Στην περίπτωση εξωτερικών μονάδων με αστερίσκο, δεν υπάρχει διαμορφωμένη τιμή εμβαδού (b). Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατός ο
υπολογισμός της αντίστοιχης απόδοσης κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η τιμή μπορεί να οριστεί στη διαχείριση κτιρίου, ανατρέξτε στην
ενότητα "4.14 Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου" στη σελίδα 29.

4 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας μιας άλλης περιόδου (εβδομάδας, μήνα, έτους), επιλέξτε μία στο επάνω αριστερά μέρος του
τμήματος (c). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (d) για να επιλέξετε την εβδομάδα, τον μήνα ή το έτος. Μπορείτε
επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (e). Σε εκείνη την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας πατώντας
ENTER στο πληκτρολόγιο.

5 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (f).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (g) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

h gi

j
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6 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος λαμβάνονται υπόψη
μόνο δεδομένα μέχρι τον τελευταίο πλήρη μήνα.

7 Όταν περνάτε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας εμφανίζονται οι λεπτομέρειες (h). Μπορείτε να αποκρύψετε τις
πληροφορίες του ενός από τα 2 έτη κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ετικέτα στο διάγραμμα (i).

8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (j) κάτω δεξιά.

4.9 Για να συγκρίνετε τη συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων εγκατάστασης
Μέσω της μονάδας Multi-site combined consumption (Συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων) μπορείτε να συγκρίνετε την κατανάλωση
ενέργειας των διάφορων εξωτερικών μονάδων σε όλους τους χώρους εγκατάστασης στους οποίους έχετε πρόσβαση. Τα διαγράμματα θα
δείχνουν τα αθροιστικά δεδομένα.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Multi-site combined consumption (Συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων) κάτω από την επιλογή
Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η συνοπτική κατανάλωση ενέργειας για τον συνδυασμό όλων των χώρων εγκατάστασης. This chart shows the
aggregated data from all the sites you have access to (Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τα αθροιστικά δεδομένα από όλους τους χώρους
στους οποίους έχετε πρόσβαση).

Αποτέλεσμα: Η γκρι γραμμή (a) υποδεικνύει την αθροιστική κατανάλωση ενέργειας.

b a d c

2 Για να δείτε τη συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων μιας άλλης περιόδου (μήνα, ημέρας, 10 ετών), επιλέξτε μία περίοδο (b) από το
επάνω αριστερά μέρος του τμήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (c) για να επιλέξετε τον επιθυμητό μήνα ή
ημέρα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (d). Σε αυτή την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή
πατώντας το Enter στο πληκτρολόγιο.

e

g f

3 Περάστε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας για να δείτε τις λεπτομέρειες (e).

4 Μπορείτε να αποκρύψετε τις πληροφορίες κάνοντας κλικ στο υπόμνημα (f).

5 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (g).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.
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i h h

j

6 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε (h). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (i): αυτό θα καθορίσει μόνο το ποιος μήνας
θα εμφανίζεται στα αριστερά του διαγράμματος. Φυσικά, εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα ολόκληρο έτος.

7 Μπορείτε να κάνετε κλικ στο διάγραμμα για να μεταβείτε απευθείας σε μια υποκείμενη περίοδο (σε κάθε διάγραμμα, με εξαίρεση το
επίπεδο ημέρας). Για παράδειγμα, στο διάγραμμα Έτος μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή μήνα για να δείτε το λεπτομερές
διάγραμμα εκείνου του μήνα.

8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (j) κάτω δεξιά.

4.10 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας πολλών χώρων εγκατάστασης
Μέσω της μονάδας Multi-site comparison (Σύγκριση πολλαπλών χώρων) μπορείτε να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας όλων των
χώρων εγκατάστασης στους οποίους έχετε πρόσβαση.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Multi-site comparison (Σύγκριση πολλαπλών χώρων) κάτω από την επιλογή Energy management
(Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας χωριστά για κάθε χώρο εγκατάστασης.

a

2 Για να αλλάξετε τις μετρήσεις ενέργειας της σύγκρισης, αλλάξτε το ρυθμιστικό στα δεξιά (a).

Αποτέλεσμα: Η απεικόνιση των kWh/m² είναι πιο χρήσιμη για την ανάλυση. Στην περίπτωση των χώρων εγκατάστασης με αστερίσκο,
δεν υπάρχει διαμορφωμένη τιμή εμβαδού (b).
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e f d cb

3 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας κάποιας άλλης περιόδου (μήνα ή ημέρας) για κάθε χώρο εγκατάστασης, επιλέξτε μία περίοδο
(b) στο πάνω αριστερά μέρος του τμήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (c) για να επιλέξετε τον επιθυμητό
μήνα ή ημέρα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (d). Σε αυτή την περίπτωση, επιβεβαιώστε την
εισαγωγή πατώντας το Enter στο πληκτρολόγιο.

Αποτέλεσμα: Η απεικόνιση των kWh/m² είναι πιο χρήσιμη για την ανάλυση. Για χώρους εγκατάστασης με αστερίσκο (e), δεν υπάρχει
διαμορφωμένη τιμή εμβαδού.

4 Περάστε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας για να δείτε τις λεπτομέρειες.

5 Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 1 εγκατάστασης για την επιλεγμένη περίοδο, κάντε κλικ σε μια
γραμμή.

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή σας μεταφέρει στην ενότητα Site consumption (Κατανάλωση χώρου) της Daikin Cloud Service. Ανατρέξτε στην
ενότητα "4.7 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης" στη σελίδα 20.

6 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (f).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (g) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

g

i

gh
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7 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (h): το διάγραμμα θα εξακολουθεί να καλύπτει
1 έτος αλλά θα ξεκινάει πλέον από τον υποδεικνυόμενο μήνα του πρώτου έτους και θα φτάνει στον ίδιο μήνα του έτους με το οποίο κάνετε
σύγκριση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος, στο τρέχον έτος
πρέπει να είναι διαθέσιμα δεδομένα τουλάχιστον για 1
ολόκληρο μήνα.

8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (i) κάτω δεξιά.

4.11 Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-στόχου
Στη σελίδα Target energy settings (Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου) μπορείτε να διαμορφώσετε τις τιμές μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας-στόχου
για το τρέχον έτος. Αυτές οι τιμές στόχου μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά και είναι ενδεικτικές μόνο. Οι ρυθμίσεις είναι σε μεγάλο
βαθμό αυτονόητες.

Στη συνέχεια, αυτές οι τιμές μπορούν να εμφανιστούν στο τμήμα Site consumption (Κατανάλωση χώρου) της Daikin Cloud Service. Ανατρέξτε
στην ενότητα "4.7 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης" στη σελίδα 20.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Target energy settings (Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου) κάτω από την επιλογή Energy management
(Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων. Εμφανίζεται ο αριθμός kWh που καταναλώνονται για κάθε μήνα αυτού του έτους.

2 Καθορίστε έναν στόχο για 1 μήνα πληκτρολογώντας την επιθυμητή τιμή στη στήλη Target this year (Στόχος φέτος) (kWh).

Αποτέλεσμα: υπολογίζεται αυτόματα η διαφορά.

3 Για να εφαρμόσετε μια μείωση στόχου ταυτόχρονα σε πολλούς μήνες (με τη μορφή ποσοστού), επιλέξτε πρώτα τους μήνες στα αριστερά
(a).
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a d b c

4 Αν θέλετε, επιλέξτε ένα άλλο έτος από την αναπτυσσόμενη λίστα Reference year (Έτος αναφοράς) (b).

5 Εφαρμόστε μια μείωση στόχου (σε ποσοστό) σύροντας το ρυθμιστικό (c).

Αποτέλεσμα: ρυθμίζονται αυτόματα οι στόχοι και οι διαφορές για τους επιλεγμένους μήνες.

6 Αν θέλετε να αποκρύψετε τις τιμές κατανάλωσης ενέργειας-στόχου στη σελίδα Site consumption (Κατανάλωση χώρου), εκκαθαρίστε το
πλαίσιο ελέγχου στην επάνω δεξιά γωνία (d).

4.12 Για να κάνετε διαχείριση πολλών
χώρων εγκατάστασης

Αν έχετε πολλές εγκαταστάσεις σε πολλές τοποθεσίες, η επιλογή
Multi-site management (Διαχείριση πολλαπλών χώρων) είναι
χρήσιμη για την παρακολούθηση όλων των καταστημάτων ή κτιρίων
σας.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Multi-site management
(Διαχείριση πολλαπλών χώρων).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια προβολή χάρτη που δείχνει
όλους τους χώρους εγκατάστασης.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε αμέσως την κατάσταση του
χώρου εγκατάστασης (είτε υπάρχει σφάλμα είτε όχι).

a

Αν θέλετε να βλέπετε μόνο χώρους εγκατάστασης με σφάλματα:

2 Κάντε κλικ στην ετικέτα Only errors (Μόνο σφάλματα) (a).

3 Κάντε κλικ σε έναν χώρο εγκατάστασης στην προβολή χάρτη.

Αποτέλεσμα: Παρουσιάζεται μια σύνδεση στη σελίδα
Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) εκείνου του
συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης.

4.13 Για να διαχειριστείτε τους χρήστες
Στην ενότητα User administration (Διαχείριση χρηστών) μπορείτε να
δημιουργήσετε νέους χρήστες και να τροποποιήσετε ή να
διαγράψετε τους υπάρχοντες.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε User administration
(Διαχείριση χρηστών).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με τους τρέχοντες
χρήστες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτήν τη λίστα εμφανίζονται μόνο χρήστες που έχουν το
ίδιο ή χαμηλότερο επίπεδο χρήστη και την ίδια ετικέτα. Για
να δείτε τις ετικέτες σας, ανατρέξτε στην ενότητα "4.2.1 Για
να αλλάξετε τις πληροφορίες του προφίλ" στη σελίδα 7.
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2 Για να διαγράψετε έναν τρέχοντα χρήστη, κάντε κλικ στο
κόκκινο X δίπλα στο όνομα του χρήστη.

3 Για να επεξεργαστείτε έναν τρέχοντα χρήστη, κάντε κλικ στο
εικονίδιο του μολυβιού. Μπορείτε μόνο να αλλάξετε τον ρόλο
ενός χρήστη και το όνομά του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, δεν
μπορείτε να τον αλλάξετε εδώ. Ο χρήστης πρέπει να
χρησιμοποιήσει τη σύνδεση Forgot password (Ξέχασα τον
κωδικό μου) στη σελίδα Login (Σύνδεση).

4 Κάντε κλικ στο κουμπί New (Δημιουργία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

5 Συμπληρώστε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Όλα τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Ανάλογα με τον τύπο
χρήστη, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε περισσότερες ή λιγότερες
πληροφορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης χρηστών που έχουν το
ρόλο συνεργάτη της Daikin με πολλούς συνεργάτες. Για να
το κάνετε αυτό, επιλέξτε πολλές ετικέτες στο πεδίο Select
affiliate (Επιλέξτε συνεργάτη).

Οι απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης είναι:

▪ Θα πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 8 και μέγιστο μήκος 20
χαρακτήρες

▪ Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα (Α-Z)

▪ Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 πεζό γράμμα (a-z)

▪ Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμό

▪ Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 ειδικό χαρακτήρα ([ #!
^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Κάντε κλικ στο κουμπί Add user (Προσθήκη χρήστη).

Αποτέλεσμα: Ο χρήστης προστίθεται στη λίστα.

Ένας διαχειριστής θα πρέπει τώρα να συνδέσει έναν χώρο
εγκατάστασης με τον νέο χρήστη, διαφορετικά δεν θα υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα κατά τη σύνδεση του χρήστη. Δείτε τις ενότητες
"3.3 Για να συνδεθείτε στην Daikin Cloud Service" στη σελίδα 3 και
"4.14.1  Για να δημιουργήσετε έναν νέο χώρο εγκατάστασης"  στη
σελίδα 29.

4.14 Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου
Ένας διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί τους χώρους εγκατάστασης μέσω της ενότητας Building administration (Διαχείριση κτιρίου). Για
παράδειγμα, μπορεί να συνδέσει έναν χώρο εγκατάστασης με έναν χρήστη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βλέπει δεδομένα από εκείνον το
χώρο εγκατάστασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη λίστα χώρων εγκατάστασης, οι χρήστες βλέπουν
όλους τους χώρους εγκατάστασης που επιτρέπουν οι
αντίστοιχες ετικέτες ρόλου χρήστη και συνεργάτη.

4.14.1 Για να δημιουργήσετε έναν νέο χώρο εγκατάστασης

Νέους χώρους εγκατάστασης μπορούν να δημιουργήσουν οι διαχειριστές, οι συνεργάτες και οι τεχνικοί εγκατάστασης της Daikin. Στο τέλος,
μπορούν να συνδέσουν αυτόν το νέο χώρο εγκατάστασης με έναν υπάρχοντα χρήστη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βλέπει δεδομένα από
εκείνον το χώρο εγκατάστασης.
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1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Site list (Κατάλογος χώρων) κάτω από την επιλογή Building administration (Διαχείριση κτιρίου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχοντες διαθέσιμοι χώροι εγκατάστασης. Υπάρχει επιλογή μεταξύ δύο προβολών: Technical (Τεχνική) ή
Payment (Πληρωμή). Η Τεχνική προβολή παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό, τον τύπο εγκατάστασης, τον
αριθμό τηλεχειριστηρίου και τον αριθμό εσωτερικών μονάδων σε έναν χώρο εγκατάστασης.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Create site (Δημιουργία χώρου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

3 Επιλέξτε τον σωστό Setup Type (Τύπος ρύθμισης), ανάλογα με το προϊόν που έχει αγοραστεί. Βλ. επίσης "Για να διαχειριστείτε τον ίδιο
τον χώρο εγκατάστασης και τα τηλεχειριστήριά του" στη σελίδα 31.

4 Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην περιοχή "Site Info" (Πληροφορίες χώρου εγκατάστασης).

Αποτέλεσμα: Στο παρασκήνιο εκτελείται έλεγχος στο Google Maps και εμφανίζεται η ενσωματωμένη επικύρωση:

▪ Όταν τα πάντα είναι εντάξει, το πλαίσιο θα είναι πράσινο.
▪ Αν δεν βρεθεί τίποτα ή υπάρχει σφάλμα, το πλαίσιο θα είναι κόκκινο και κάτω από το πλαίσιο θα αναφέρεται η εξήγηση.

5 Συμπληρώστε πρώτα την πόλη και τη χώρα. Αυτά θα αντιστοιχιστούν ώστε να καθοριστεί αυτόματα η ζώνη ώρας. Αν δεν είναι σωστή,
μπορείτε να την αλλάξετε χειροκίνητα.

6 Επιλέξτε ένα πακέτο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

▪ Πακέτο Α (Άδεια πρόσβασης): παρέχει πρόσβαση στην Daikin Cloud Service.

▪ Πακέτο Α (Άδεια πρόσβασης) + Πακέτο B (Άδεια υπηρεσίας): το πακέτο B παρέχει πρόσβαση στα Απομακρυσμένα διαγνωστικά
στοιχεία. Δείτε την ενότητα "4.18 Σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία" στη σελίδα 37.

7 Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για το επιλεγμένο πακέτο.
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a

8 Αν οι πληροφορίες επικοινωνίας για το Πακέτο Β είναι ίδιες με εκείνες του Πακέτου Α, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου (a).

9 Συμπληρώστε το πεδίο Purchase order (Εντολή αγοράς) για το Πακέτο B.

10 Κάντε κλικ στο κουμπί Add site (Προσθήκη χώρου).

Αποτέλεσμα: Δημιουργείται ο χώρος εγκατάστασης και τα πακέτα ενεργοποιούνται για μια δοκιμαστική περίοδο.

▪ Δημιουργείται ένα τηλεχειριστήριο.

▪ Εσείς, ως το άτομο που έχει δημιουργήσει τον χώρο εγκατάστασης, συσχετίζεστε αυτόματα με τον χώρο εγκατάστασης. Μπορείτε πλέον
να επεξεργαστείτε τον χώρο εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.14.2  Σχετικά με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης"  στη
σελίδα 31.

4.14.2 Σχετικά με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης

Για να διαχειριστείτε τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης και τα τηλεχειριστήριά του
1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Site list (Κατάλογος χώρων) κάτω από την επιλογή Building administration (Διαχείριση κτιρίου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχοντες διαθέσιμοι χώροι εγκατάστασης.

a

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (a) για να επεξεργαστείτε τον χώρο εγκατάστασης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
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b

Επεξεργαστείτε τον χώρο εγκατάστασης ανάλογα με τις απαιτήσεις:

3 Δώστε πιο φιλική ονομασία στα ανατεθειμένα τηλεχειριστήρια κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (b). Αυτό είναι χρήσιμο όταν
υπάρχουν πολλά τηλεχειριστήρια, για να τα ξεχωρίζετε εύκολα. Αν υπάρχει μόνο 1 τηλεχειριστήριο, δεν υπάρχει πραγματικό πλεονέκτημα.

Αποτέλεσμα: Το πεδίο ονόματος (c) γίνεται επεξεργάσιμο. Δίπλα στο πεδίο ονόματος υπάρχει ένα εικονίδιο δίσκου (d) και ένα εικονίδιο
ακύρωσης (e).

ec d f gh

4 Μόλις εισαγάγετε το νέο όνομα για το τηλεχειριστήριο, κάντε κλικ στο εικονίδιο δίσκου (d).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την έναρξη δικτυακής λειτουργίας του
τηλεχειριστηρίου θα ζητηθεί ο Controller LC Number
(Αριθμός LC controller) (h).

Η έναρξη δικτυακής λειτουργίας μπορεί να οριστικοποιηθεί μόνο όταν εκτελείται έως την ημερομηνία που υποδεικνύεται στο περιθώριο
έναρξης λειτουργίας. Αν χρειαστεί, αυτό το περιθώριο μπορεί να παραταθεί κατά 3 μήνες.

5 Παρατείνετε την έναρξη λειτουργίας ενός τηλεχειριστηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί Extend (Επέκταση) (f).

6 Διαγράψτε ένα τηλεχειριστήριο για το οποίο δεν έχει γίνει έναρξη λειτουργίας κάνοντας κλικ στο κόκκινο Χ (g) στη στήλη Delete
(Διαγραφή).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A commissioned controller cannot be deleted (Δεν είναι
δυνατή η διαγραφή ενός controller που έχει τεθεί σε
λειτουργία).

7 Συμπληρώστε μια περιοχή για ευκολότερη ομαδοποίηση των χώρων εγκατάστασης.

Για παράδειγμα, οι περιοχές χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των απομακρυσμένων διαγνωστικών στοιχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα
"4.18 Σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία" στη σελίδα 37.

8 Κάντε κλικ στο κουμπί Add controller (Προσθήκη controller) για να προσθέσετε ένα τηλεχειριστήριο (μέχρι τον μέγιστο αριθμό 10
τηλεχειριστηρίων, ανάλογα με τον τύπο ρύθμισης).
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Τύπος ρύθμισης Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων
intelligent Tablet Controller 10
Τοπικό τηλεχειριστήριο 5
intelligent Touch Manager 5

Για να διαχειριστείτε τους χρήστες σε έναν χώρο εγκατάστασης
Κατά την επεξεργασία ενός χώρου εγκατάστασης, μπορείτε να συνδέσετε χρήστες με τον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, να τους
καταργήσετε από τον χώρο εγκατάστασης ή να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις email που λαμβάνουν.

1 Στο κάτω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο κόκκινο Χ δίπλα σε έναν χρήστη για να αναιρέσετε την αντιστοίχισή του στον χώρο
εγκατάστασης.

Αποτέλεσμα: Αυτό προκαλεί μόνο την κατάργηση του χρήστη από τον χώρο εγκατάστασης, όχι την πλήρη διαγραφή του προφίλ.

2 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις email, κάντε κλικ στα κουτιά M/L1/L2/L3 δίπλα στο όνομα του χρήστη. (Το
κόκκινο πλαίσιο σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο).

Αν κάνετε κλικ στο κουτί M, ο χρήστης θα λαβαίνει ένα Email όταν παρουσιάζεται βλάβη.

Τα κουτιά L1/L2/L3 επιτρέπουν την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Email προβλέψεων (βλ. "4.18.4 Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση
πρόβλεψης" στη σελίδα 40).

▪ Οι προβλέψεις L1 αφορούν μονάδες που μπορεί να παρουσιάσουν σφάλμα νωρίς.

▪ Οι ειδοποιήσεις L2 θα ειδοποιούν χρήστες σχετικά με μεσοπρόθεσμα μελλοντικά σφάλματα.

▪ Οι ειδοποιήσεις L3 σχετικά με μακροπρόθεσμα σφάλματα.

Ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, θα είστε σε θέση να ενεργοποιήσετε περισσότερες ή λιγότερες ειδοποιήσεις Email.

3 Για να προσθέσετε έναν χρήστη σε αυτόν τον χώρο εγκατάστασης, πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος και κάντε κλικ στο κουμπί
Add user to site (Προσθήκη χρήστη στον χώρο).

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της λίστας εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα, σε συνδυασμό με ένα κουμπί Save (Αποθήκευση) και
ένα κουμπί Cancel (Άκυρο).

4 Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον χώρο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στην ενότητα "4.13 Για να διαχειριστείτε τους χρήστες" στη σελίδα 28 για να δημιουργήσετε πρώτα έναν χρήστη μέσω της μονάδας
διαχείρισης χρηστών.

5 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Αποτέλεσμα: Ο χρήστης είναι πλέον συνδεδεμένος με τον χώρο εγκατάστασης.

Για να διαχειριστείτε πακέτα
Μόλις ληφθεί η πληρωμή, το(α) επιλεγμένο(α) πακέτο(α) πρέπει να ενεργοποιηθεί(ούν). Σε περίπτωση πολλών πακέτων, κάθε πακέτο πρέπει
να ενεργοποιηθεί χωριστά.

1 Μεταβείτε στην οθόνη "EDIT SITE" (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) "Για να διαχειριστείτε τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης και
τα τηλεχειριστήριά του" στη σελίδα 31.

a
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2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις κατακόρυφες τελείες (a) στα δεξιά της οθόνης.

Αποτέλεσμα: Ανοίγει η αναπτυσσόμενη λίστα επιβεβαίωσης πληρωμής.

3 Κάντε κλικ στο πεδίο Confirm payment (Επιβεβαίωση πληρωμής).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη Confirm payment (Επιβεβαίωση πληρωμής).

ec d f g

4 Εισαγάγετε ημερομηνία λήξης πληκτρολογώντας την ημερομηνία ή χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο και κάντε κλικ στο κουμπί Confirm
(Επιβεβαίωση).

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα Payment confirmed (Η πληρωμή επιβεβαιώθηκε) και η κατάσταση του πακέτου αλλάζει
σε "Paid" (Πληρωμένο). Το πακέτο είναι πλέον ενεργό.

Αποτέλεσμα: Στη λίστα Site (Χώρος εγκατάστασης), το εικονίδιο του πακέτου (b) είναι πλέον πράσινο.

b

Οι χρωματικοί κωδικοί για τα πακέτα είναι:

Μπλε: Trial (Δοκιμαστική έκδοση)

Πράσινο: Paid (Έχει πληρωθεί) και ενεργό

Κόκκινο: expired (έχει λήξει)

Γκρι: ακυρώθηκε

Πορτοκαλί: Payment pending (Πληρωμή σε εκκρεμότητα)
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Μετά από την ακύρωση, το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από άτομο που διαθέτει ρόλο τεχνικού εγκατάστασης ή ανώτερο
(Διαχειριστής ή συνεργάτης Daikin) επιλέγοντας "Request extension" (Αίτημα παράτασης). Αν αυτό γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης του
πακέτου, το χρώμα του πακέτου γίνεται πορτοκαλί.

Οι εντολές Request extension (Αίτημα παράτασης) (c) και Cancel package (Ακύρωση πακέτου) (d) βρίσκονται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν ακυρώνεται ένα πακέτο, θα παραμένει ενεργό μέχρι
να παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

c d

Αν το πακέτο έχει λήξει (κόκκινο χρώμα), θα παραμένει κόκκινο ακόμα και αν έχει επιλεχθεί η εντολή "Request extension" (Αίτημα παράτασης)
(c). Και στις δύο περιπτώσεις, το χρώμα του πακέτου θα ξαναγίνεται πράσινο μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή.

4.15 Για να διαχειριστείτε ζώνες
Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις μονάδες ώστε να κάνετε την εγκατάσταση στο cloud να αντιστοιχεί με την πραγματική διαμόρφωση. Για να το
κάνει αυτό, η Daikin Cloud Service χρησιμοποιεί ζώνες.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Zones (Ζώνες) κάτω από την επιλογή Building administration (Διαχείριση κτιρίου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχουσες διαθέσιμες ζώνες.

a c b d

2 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης (a) του οποίου τις ζώνες θέλετε να διαχειριστείτε.

3 Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί συν (b) αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα ζώνη σε μια υπάρχουσα ζώνη (c) ή σε επίπεδο χώρου
εγκατάστασης (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα πεδίο που σας επιτρέπει να εισαγάγετε το όνομα της ζώνης.

4 Συμπληρώστε το όνομα της ζώνης και κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).
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ec f

5 Μεταφέρετε και αποθέστε μονάδες (f) στη σωστή ζώνη (c).

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έως 3 επίπεδα ζωνών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει μπλε κουμπί συν στο κατώτατο
επίπεδο στο στιγμιότυπο οθόνης (e).

6 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού για να επεξεργαστείτε μια ζώνη. Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μόνο το όνομα της ζώνης.

7 Κάντε κλικ στο κόκκινο εικονίδιο Χ για να διαγράψετε μια ζώνη. Αν διαγράψετε μια ζώνη που περιέχει 1 ή περισσότερες μονάδες, η(οι)
μονάδα(ες) μετακινείται(ούνται) σε επίπεδο χώρου εγκατάστασης.

4.16 Για να κάνετε διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος
Η σελίδα Electric meter configuration (Διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος) περιέχει μια λίστα των τηλεχειριστηρίων που είναι
συσχετισμένα με τον ενεργό χώρο εγκατάστασης και τους συνδεδεμένους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτή την οθόνη, ορίζετε τη στήλη
Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας) σε HVAC system (Σύστημα HVAC) ή non-HVAC system (Σύστημα μη HVAC).

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Electric meter configuration (Διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος) κάτω από την επιλογή
Building administration (Διαχείριση κτιρίου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

a

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (a).

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται η αναπτυσσόμενη λίστα Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας).

b

3 Επιλέξτε τον τύπο κατανάλωσης ενέργειας από την αναπτυσσόμενη λίστα Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας).

4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του δίσκου (b).

Αποτέλεσμα: Ορίστε ο τύπος κατανάλωσης ενέργειας στο νέο σύστημα.
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4.17 Για να διαχειριστείτε τις εξωτερικές
μονάδες

Η Daikin Cloud Service σάς επιτρέπει να βλέπετε τις διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές μονάδες. Οι περισσότερες
πληροφορίες είναι μόνο ενημερωτικές αλλά μπορείτε να δώσετε στις
μονάδες μια φιλική ονομασία και να ορίσετε ένα εμβαδόν (m²).

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Outdoor units (Εξωτερικές
μονάδες) κάτω από την επιλογή Building administration
(Διαχείριση κτιρίου).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχουσες διαθέσιμες εξωτερικές
μονάδες.

a

2 Για να επεξεργαστείτε μια εξωτερική μονάδα, κάντε κλικ στο
εικονίδιο του μολυβιού (a).

Αποτέλεσμα: Τα πεδία Name (Όνομα) και Area (m2)
(Επιφάνεια (m2)) γίνονται επεξεργάσιμα.

b

3 Επεξεργαστείτε την εξωτερική μονάδα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις.

4 Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο του δίσκου (b).

4.18 Σχετικά με τα απομακρυσμένα
διαγνωστικά στοιχεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ως προεπιλογή, η ενότητα Remote diagnostics
(Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία) μπορεί να
προβάλλεται μόνο από συνεργάτες και χρήστες με προφίλ
με ανώτερα δικαιώματα. Οι διαχειριστές χώρου
εγκατάστασης και οι τεχνικοί εγκατάστασης μπορούν να
εξασφαλίσουν αυτές τις λειτουργίες αγοράζοντας πακέτο Α
+ Β.

4.18.1 Για να διαχειριστείτε το ιστορικό
συναγερμών

Το ιστορικό συναγερμών προσφέρει μια επισκόπηση όλων των
ειδοποιήσεων και σφαλμάτων που έχουν σημειωθεί στους
διαθέσιμους χώρους εγκατάστασης.

Τα τηλεχειριστήρια παρακολουθούν διαρκώς τις μονάδες στους
χώρους εγκατάστασης. Ανιχνεύουν συναγερμούς (όπως
συναγερμούς υγρασίας) και τους προωθούν στο cloud σε τακτά
διαστήματα (για παράδειγμα, κάθε δύο ώρες, για όσο διάστημα δεν
υπάρχει ανταπόκριση στον συναγερμό).

Οι συναγερμοί εισάγονται πάντα στο σύστημα με την κατάσταση
'open' (ανοικτός).

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Alarm history (Ιστορικό
συναγερμών) κάτω από την επιλογή Remote diagnostics
(Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια εικόνα επισκόπησης των
συναγερμών στους χώρους εγκατάστασης.

d b a c

Αυτό το παράθυρο παρέχει πολλές επιλογές φιλτραρίσματος και
ταξινόμησης και έχει 2 διαφορετικές προβολές:

▪ Η ομαδοποιημένη προβολή (a) παρέχει μια καθαρή εικόνα
επισκόπησης. Οι συναγερμοί ομαδοποιούνται βάσει κωδικού
συναγερμού. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι ο
ίδιος, η μονάδα είναι η ίδια, αλλά υπάρχουν πολλές ώρες
εμφάνισης (b). Ο αριθμός στη στήλη Occurrences (Εμφανίσεις)
παρουσιάζει το πλήθος ίδιων συναγερμών.

▪ Η επίπεδη προβολή (c) παρουσιάζει όλους τους συναγερμούς
χωριστά.

2 Για να αλλάξετε την περίοδο για την οποία θέλετε να βλέπετε
συναγερμούς, επιλέξτε μια νέα Ημερομηνία από ή έως
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (d).

3 Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα στην κορυφή του πίνακα για να
εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες.

4 Για να προβάλλονται μόνο συγκεκριμένοι χώροι εγκατάστασης,
τύποι συναγερμού ή καταστάσεις εργασιών, επιλέξτε μια τιμή
από τις αναπτυσσόμενες λίστες.

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή θα ενημερωθεί αυτόματα και θα
εμφανίζει μόνο τους συναγερμούς που αντιστοιχούν στην(ις)
τιμή(ές).

e

Για να καταργήσετε το φίλτρο ξανά:

5 Κάντε κλικ στο μικρό x στην αναπτυσσόμενη λίστα (e).

6 Στα άλλα πεδία φίλτρου μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε
μια τιμή (π.χ. το πεδίο Alarm code (Κωδικός συναγερμού)).

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή θα ενημερωθεί αυτόματα και θα
εμφανίζει μόνο τους συναγερμούς που αντιστοιχούν σε εκείνη
την τιμή.

h f g

Για να απαλείψετε όλα τα φίλτρα:

7 Κάντε κλικ στο λευκό Χ στα δεξιά (f).

Αν θέλετε να δείξετε ορισμένες πληροφορίες συναγερμού απευθείας
σε αυτήν τη σελίδα επισκόπησης:

8 Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κατακόρυφες τελείες (g).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που
παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών συναγερμού.
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9 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο
παράθυρο επισκόπησης.

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες ενός συναγερμού σε 1 παράθυρο:

10 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ματιού (h) στα δεξιά.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

Σε αυτό το παράθυρο Alarm details (Λεπτομέρειες συναγερμού)
μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας (Open (Ανοικτή)/
Acknowledged (Επιβεβαιωμένος)/Closed (Κλειστή)) και να δείτε όλες
τις λεπτομέρειες για κάθε εμφάνιση συναγερμού.

Στο κάτω μέρος μπορείτε να δείτε πότε μεταδόθηκε για πρώτη φορά
ο συναγερμός από το τηλεχειριστήριο. Φυσικά, το τηλεχειριστήριο θα
σταματήσει να μεταδίδει τον συναγερμό μόνο όταν αυτός
αντιμετωπιστεί στη μονάδα, όχι όταν αλλάξετε την κατάσταση της
εργασίας σε Acknowledged (Επιβεβαιωμένος) ή Closed (Κλειστή)
στο cloud.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανεξάρτητα από την εμφάνιση του συναγερμού που
επιλέγετε στη λίστα, το κλείσιμο θα αφορά πάντα την πιο
πρόσφατη εμφάνιση που μεταδόθηκε.

Αν κλείσετε έναν συναγερμό πριν επιλυθεί στη μονάδα, θα γίνει
εκκίνηση νέου συναγερμού στη σελίδα Alarm history (Ιστορικό
συναγερμών), παρόλο που θα πρόκειται για τον ίδιο συναγερμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ξεχάστε να κλείσετε έναν επιβεβαιωμένο (και τεχνικά
επιλυμένο) συναγερμό, διαφορετικά δεν θα λαβαίνετε
πλέον Email σε περίπτωση μεταγενέστερης
επανεμφάνισης του ίδιου ακριβώς συναγερμού στην ίδια
μονάδα.

i

Μπορείτε να ανοίξετε ξανά επιβεβαιωμένους και κλεισμένους
συναγερμούς ή ακόμα και να επισημάνετε χειροκίνητα συναγερμούς
ως ανοικτούς: σε αυτή την περίπτωση, το χρώμα του κουμπιού
Open (Ανοικτή) είναι διαφορετικό (i).

jk

Υπάρχουν επίσης 2 χρωματικά μοτίβα για τα κουμπιά
Acknowledged (Επιβεβαιωμένος) και Open (Ανοικτή):

▪ Ένα για συμβάντα συναγερμού που έχουν επισημανθεί
χειροκίνητα (j)

▪ Ένα για αυτόματα επιβεβαιωμένα κάθε φορά που ένας
προηγούμενος συναγερμός έχει επιβεβαιωθεί χειροκίνητα (k), τα
οποία καλούνται επίσης κουμπιά "φαντάσματα".
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να στέλνει εμφανίσεις όσο
δεν επιλύεται τεχνικά το σφάλμα.

Οι χρήστες που έχουν αντιστοιχιστεί σε έναν χώρο εγκατάστασης θα
λαβαίνουν ένα Email κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο μεταδίδει
έναν ανοικτό συναγερμό. Με την επιβεβαίωση, ο χρήστης δεν θα
λαβαίνει πλέον email σχετικά με τον συγκεκριμένο συναγερμό.
Λογικά, τώρα θα σταλεί επιτόπου ένα τεχνικός. Αλλά, μέχρι να
φτάσει και να αναλάβει δράση, ο συναγερμός θα εμφανίζεται πλέον
ως επιβεβαιωμένος συναγερμός.

4.18.2 Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση
εσωτερικής μονάδας

Η οθόνη Indoor unit analysis (Ανάλυση εσωτερικής μονάδας)
εμφανίζει τα δεδομένα λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων. Αυτή
η ενότητα σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη των ωριαίων
δεδομένων λειτουργίας για κάθε εσωτερική μονάδα.

1 Από τον επιλογέα χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης για τον οποίο θέλετε να εκτελεστεί η ανάλυση
εσωτερικών μονάδων.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Indoor unit analysis
(Ανάλυση εσωτερικής μονάδας) κάτω από την επιλογή Remote
diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια εικόνα επισκόπησης των
εσωτερικών μονάδων στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης.

a cb

Αυτό το παράθυρο παρέχει πολλές επιλογές φιλτραρίσματος και
ταξινόμησης.

Για να αλλάξετε την περίοδο για την οποία θέλετε προβάλλονται
πληροφορίες εσωτερικών μονάδων:

3 Επιλέξτε νέο μήνα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου
(a).

Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα στην κορυφή του πίνακα για να
εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες.

4 Απλώς πληκτρολογήστε μια τιμή.

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή θα ενημερωθεί αυτόματα και θα
εμφανίζει μόνο τις εσωτερικές μονάδες που αντιστοιχούν σε
εκείνη την τιμή.

Για να απαλείψετε όλα τα φίλτρα:

5 Κάντε κλικ στο λευκό Χ στα δεξιά (b).

Για να προσθέσετε ορισμένες πληροφορίες εσωτερικής μονάδας σε
αυτήν τη σελίδα επισκόπησης:

6 Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κατακόρυφες τελείες (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που
παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών εσωτερικών
μονάδων.

7 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο
παράθυρο επισκόπησης.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη δεδομένων ωριαίας λειτουργίας για
αυτήν τη μονάδα:

8 Κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης στα δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρου του πίνακα σε μορφή
Microsoft Excel:

9 Κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

4.18.3 Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση
εξωτερικής μονάδας

Η οθόνη Outdoor unit analysis (Ανάλυση εξωτερικών μονάδων)
εμφανίζει τα δεδομένα λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων. Αυτή η
ενότητα σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη των ωριαίων
δεδομένων λειτουργίας για κάθε εξωτερική μονάδα.

1 Από τον επιλογέα χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης για τον οποίο θέλετε να εκτελεστεί η ανάλυση
εξωτερικών μονάδων.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Outdoor unit analysis
(Ανάλυση εξωτερικών μονάδων) κάτω από την επιλογή Remote
diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια εικόνα επισκόπησης των
εξωτερικών μονάδων στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης.

a bc

d

Για να αλλάξετε την περίοδο για την οποία θέλετε προβάλλονται
πληροφορίες εξωτερικών μονάδων:

3 Επιλέξτε νέο μήνα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου
(a).

Για να προσθέσετε ορισμένες πληροφορίες εξωτερικών μονάδων σε
αυτήν τη σελίδα επισκόπησης:

4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κατακόρυφες τελείες (b).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που
παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών εξωτερικών
μονάδων.

5 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο
παράθυρο επισκόπησης.

6 Για να πραγματοποιήσετε λήψη ωριαίων δεδομένων
λειτουργίας για 1 μονάδα, κάντε κλικ στο κουμπί λήψης στα
δεξιά (c).

7 Για να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρου του πίνακα σε
μορφή Microsoft Excel, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (d).
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4.18.4 Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση
πρόβλεψης

Στη σελίδα Prediction setup (Ρύθμιση πρόβλεψης) μπορείτε να
ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη βλαβών για τις μονάδες που είναι
συνδεδεμένες με το τηλεχειριστήριο.

1 Από τον επιλογέα χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο
εγκατάστασης για τον οποίο θέλετε να εκτελεστεί η ρύθμιση
πρόβλεψης.

2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Prediction setup (Ρύθμιση
πρόβλεψης) κάτω από την επιλογή Remote diagnostics
(Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.
a

3 Ενεργοποιήστε την πρόβλεψη βλαβών κάνοντας κλικ στο
κουμπί εναλλαγής (a).

Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, στη στήλη
Status (Κατάσταση) (b) εμφανίζεται το μήνυμα Ready to send
(Έτοιμη για αποστολή). Η ενεργοποίηση της πρόβλεψης
βλαβών μπορεί να διαρκέσει έως μία ώρα. Ο αριθμός στη
στήλη Status (Κατάσταση) παρουσιάζει το μήνυμα Sent
(Απεσταλμένη).

b

Αν είναι ενεργοποιημένη η πρόβλεψη βλαβών και το σύστημα
προβλέψει τη βλάβη σε μια μονάδα, παράγεται συναγερμός και
αποστέλλεται στη σελίδα Ιστορικού συναγερμών. (Δείτε "4.18.1  Για
να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγερμών" στη σελίδα 37).

4.18.5 Για να χρησιμοποιήσετε αναφορές
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για Συνεργάτες Daikin και
Διαχειριστές Daikin, αν έχει ενεργοποιηθεί πακέτο Β.

1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Reporting (Αναφορά) κάτω
από την επιλογή Remote diagnostics (Απομακρυσμένα
διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων.

2 Επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης (a) του οποίου τις αναφορές
θέλετε να δείτε.

a

3 Ορίστε την επιθυμητή επιλογή Data interval (Διάστημα
δεδομένων) (b).

4 Ορίστε τα πεδία Time period (Χρονική περίοδος) (c). (Μέγιστη 1
έτος).

5 Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές Settings (Ρυθμίσεις) (d).

6 Σημειώστε τα κουτιά (e) της ενότητας Lines to include (Γραμμές
προς περίληψη).

7 Κάντε κλικ στο κουμπί Download report (Λήψη λογισμικού) (f).

b

e f

dc

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα
μήνυμα (g).

b

fhge

dc

8 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (h).

Αποτέλεσμα: Το μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης αλλάζει.
i

9 Κάντε κλικ στο κουμπί Open (Ανοικτή) (i).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη που εμφανίζει το αρχείο
zip που έχει ληφθεί
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10 Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή για να ανοίξετε το αρχείο Excel.

Αποτέλεσμα: Το αρχείο Excel ανοίγει.
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