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Om dette dokumentet

I denne veiledningen får du vite hvordan du bruker nettstedet Daikin
Cloud Service. Der finner du detaljert informasjon om
brukergrensesnittet og effektiv bruk.
Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:
▪ Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.
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Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder,
eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikkeprofesjonelle.
Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.
Daikin Cloud Service har 5 tilgangsnivåer. I dette dokumentet
beskrives grensesnittet fra det høyeste nivået (profil) som er
tilgjengelig. Det kan altså hende at visse funksjoner ikke er
tilgjengelige eller at skjermbildene er litt annerledes.
Dokumentet gjelder for versjon 2.0 av programvaren. Det kan være
forskjeller i forhold til det du ser i din versjon.

2

Vilkår for bruk av Daikin
Cloud Service

Du må godta brukervilkårene før du kan bruke grensesnittet Daikin
Cloud Service.
Du finner dem på https://cloud.daikineurope.com når du klikker på
kategorien nederst på siden.

3

Systembeskrivelse

3.1

Om Daikin Cloud Service

Daikin
Cloud
Service
cloud.daikineurope.com.

er

tilgjengelig

via

https://

Med brukergrensesnittet Daikin Cloud Service kan du regulere
temperaturen i bygningen uansett hvor du er. Grensesnittet kan
koble sammen flere posisjoner i bygningen og er tilgjengelig fra
alle nettaktiverte enheter. Montører og teknikere har også tilgang
til Cloud, slik at de kan logge på eksternt og straks starte
feilsøkingen hvis det skulle oppstå feil. Det brukervennlige
grensesnittet gjør det enda enklere å styre systemet, og den
automatiske sporingen av strømforbruket hjelper deg å redusere
kostnadene på lang sikt.
Det finnes 5 roller:
1
2

Daikin-administrator
Daikin-tilknyttet selskap

3

Montør

4

Administrator

5

Operatør
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Antall tilgjengelige funksjoner avhenger av hvilken rolle du har (se
"3.5 Om tilgangsnivåer" på side 4).

3.2

INFORMASJON
Vilkår for bruk vises første gangen du logger på. Ta deg tid
til å lese gjennom dem.

Om bruk av informasjonskapsler

Merk av i boksen, og klikk på Accept (Godta).

Daikin Cloud Service bruker informasjonskapsler. Du kan lese om
dem på https://cloud.daikineurope.com/ når du klikker på
INFORMASJONSKAPSLER nederst til venstre på siden.

3.3
1

Logge på Daikin Cloud Service
Åpne nettleseren, og gå til https://cloud.daikineurope.com.
Resultat: Påloggingssiden vises. Hvis det er første gang du er
her, vil Daikin anbefale at du godtar bruk av
informasjonskapsler (a) nederst i vinduet. Du kan få vite mer om
informasjonskapsler
under
"3.2
Om
bruk
av
informasjonskapsler" på side 3 eller ved å klikke på Learn
more (Lær mer) (b) nederst på skjermen.

3.4

Om brukergrensesnittet Daikin
Cloud Service

3.4.1

Om dashbordet
a

b

c

e

d

Skjermbildet Dashboard (Dashbord) er inndelt i 5 områder:
▪ Delen Multi-site combined consumption (last 30 days) (Felles
forbruk for flere steder (siste 30 dager)) (a). Diagrammet viser
samlede data fra alle stedene du har tilgang til for de siste 30
dagene.

b
2

a

a

Skriv inn e-postadresse og passord. Daikin-teknikeren vil
registrere e-postadressen som brukernavn og gi deg ditt eget
passord. Daikin anbefaler at du endrer passordet så snart som
mulig. Se "4.2.2 Endre passordet" på side 6.
INFORMASJON
Hvis du glemmer passordet ditt, kan du klikke på lenken på
påloggingssiden.
Ingen andre kan endre passordet ditt.

3

Velg språk.

4

Klikk på Login (Pålogging).

Resultat: Dashbordet åpnes. Se "3.4 Om brukergrensesnittet Daikin
Cloud Service" på side 3 for mer informasjon om
brukergrensesnittet.

▪ Delen Controllers (Kontrollenheter) (b). Her kan du se antall
idriftsatte tilkoblede, idriftsatte ventende og idriftsatte frakoblede
kontrollere (blå = tilkoblet, oransje = ventende og rød = frakoblet).

b

▪ Delen Packages (Pakker) (c). Her kan du se antallet "A"- og "B"pakker og deres status. Se "4.14.1 Opprette et nytt sted" på
side 27 og "4.14.2 Om å redigere steder" på side 29 for mer
informasjon om pakker og deres status.
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f

c

a

d

b

e

c

▪ Delen Management points (Administrasjonspunkt) (d), som viser
gjeldende status for alle anlegg.

d

▪ Navigasjonsruten (a), der du kan navigere til ulike funksjoner i
appen.
▪ En verktøylinje øverst med en stedsvelger (b), som viser alle
installasjonene og rullegardinlisten med brukerprofiler (c).
▪ Søkebaner (d), som
brukergrensesnittet.

viser

hvor

du

er

i

strukturen

til

▪ En innholdsdel (e) som viser nåværende situasjon.
▪ Daikin-logoen (f). Når du klikker på Daikin-logoen (f), vises
dashbordet.
INFORMASJON
Brukergrensesnittet er responderende, som betyr at det
ser riktig ut på alle enheter (datamaskiner, nettbrett og
mobiler). Det vil tilpasse seg skjermstørrelsen som er
tilgjengelig.

▪ Delen Sites (Steder) (e). Kartet viser en oversikt over alle stedene.
Når du klikker på et sted, vises det værprognosen for dette stedet
(rød= feil på anlegg, oransje = feil på kontroller og blå = alt OK).

Det innebærer for eksempel av navigasjonsruten er skjult
på mindre enheter.

e

Når navigasjonsruten er skjult og du vil vise den igjen:

a

3.4.2

Om de viktigste komponentene i
brukergrensesnittet

Brukergrensesnittet til Daikin Cloud Service består av følgende:
1

Klikk på menyikonet (a) øverst til høyre.

Resultat: Navigasjonsruten vises øverst på skjermen.

3.5

Om tilgangsnivåer

Det er 5 brukerroller, og hver rolle har sine tilgangsnivåer. Antall tilgjengelige funksjoner avhenger av hvilken rolle du har.
De 5 brukerrollene i hierarkiet er:
▪ Daikin-administratorer
▪ Daikin-medlemmer
▪ Montører
▪ Stedsadministratorer
▪ Operatører
Tabellen under viser funksjonene som IKKE er tilgjengelige for de ulike brukernivåene.
Tilgjengelige funksjoner
Kan lese produktmerknadene (se "4.2.4 Lese
produktmerknadene" på side 7)
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Daikinadministratorer

Daikinmedlemmer

Montører

Stedsadministrat
orer

Operatører

✔

v3.4
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Tilgjengelige funksjoner

Daikinadministratorer

Daikinmedlemmer

Montører

Stedsadministrat
orer

Overvåking og kontroll – Utstyrsliste (endre navn på
utstyr) (se "4.3.1 Endre navn på utstyr" på side 7)

✔

✔

✔

✔

Overvåking og kontroll – Utstyrsliste (avansert kontroll)
(se "4.3.2 Om å kontrollere alle anlegg på et valgt
sted" på side 8)

✔

✔

✔

✔

Overvåking og kontroll – Tidsplan (se "4.4 Om å
administrere tidsplaner" på side 12)

✔

✔

✔

✔

✔*

Overvåking og kontroll – Sammenkobling (se "4.5 Koble
en hendelse til en kontrollhandling (sammenkobling)" på
side 15)

✔

✔

✔

✔

✔*

Energistyring – Innstillinger for målenergi (se
"4.11 Administrere innstillingene for målenergi" på
side 25)

✔

✔

✔

✔

Brukeradministrasjon (se "4.13 Administrere brukerne" på
side 26)

✔

✔

✔

✔

Bygningsadministrasjon – Stedsliste (se "4.14 Om å
administrere bygninger" på side 27)

✔

✔

✔

✔**

Bygningsadministrasjon – Soner (se "4.15 Administrere
soner" på side 33)

✔

✔

✔

✔

✔*

Bygningsadministrasjon – Konfigurasjon av elmåler (se
"4.16 Foreta konfigurasjon av elmåler" på side 34)

✔

✔

✔

✔

✔*

Bygningsadministrasjon – Utendørsanlegg (se
"4.17 Administrere utendørsanleggene" på side 34)

✔

✔

✔

✔

✔*

Ekstern diagnostikk – Alarmhistorikk (se
"4.18.1 Administrere alarmhistorikken" på side 34)

✔

✔

✔***

✔***

Ekstern diagnostikk – Analyse av innendørsanlegg (se
"4.18.2 Bruke analysen av innendørsanlegget" på
side 36)

✔

✔

✔***

✔***

Ekstern diagnostikk – Analyse av utendørsanlegg (se
"4.18.3 Bruke analysen av utendørsanlegget" på
side 37)

✔

✔

✔***

✔***

Ekstern diagnostikk – Forutsigelsesoppsett (se
"4.18.4 Bruke forutsigelsesoppsettet" på side 37)

✔

✔

✔***

✔***

Ekstern diagnostikk – Rapportering (se "4.18.5 Slik bruker
du rapportering" på side 37)

✔

✔

*
**
***

3.6

Operatører

Kan bare se innstillingene
Kan bare se eller redigere stedinformasjon, og ikke opprette
Kun tilgjengelig hvis det er aktivert av Daikin-medlemmet

Om å stanse skytilkoblet modus

En stedsadministrator kan selv si opp abonnementet på Daikin
Cloud Service hvis det er ønskelig.

3.6.1

Bytte fra Skytilkoblet modus til
Frittstående modus

En stedsadministrator kan si opp abonnementet på skytilkoblet
modus og bytte til frittstående modus via appen. Da kan intelligent
Tablet Controller brukes i frittstående modus.
Og Tidsplaner og Sammenkoblingsmodus vil være tilgjengelige i
frittstående modus.
Slik bytter du fra skytilkoblet modus til frittstående modus via appen:
1

Åpne appen for intelligent Tablet Controller.

2

Klikk på Innstilling for nettbrett.
Resultat: Skjermbildet nedenfor vises.

Resultat: Skjermbildet nedenfor vises.
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4.2

Om å endre profilen
a

3

4

Klikk på Skybasert til lokal.
Resultat: Det vises et skjermbilde der du kan skrive inn et
passord.

Rullegardinlisten (a) viser påloggingsnavnet og funksjonen (f.eks.
operatør, administrator osv.).

Skriv inn passordet (standard: "daikin"), og klikk på OK (OK).

Når du klikker på rullegardinlisten, kan du endre både profilen og
passordet.

Resultat: Det vises en bekreftelsesmelding. Finn ut om du vil
avslutte skytilkoblet modus og fordelene der før du fortsetter.

Du kan også loggføre og vise gjeldende versjonsnummer for appen
og produktmerknadene (eller historikken).

4.2.1

Endre profilinformasjon

Du kan bare endre navnet, tilknyttet e-postadresse og språk for epostvarsel.
INFORMASJON
Hvis du endrer e-postadressen, vil du motta en e-post om
den nye e-postadressen. Denne e-posten inneholder en
valideringslenke. Du må klikke på lenken for å validere den
nye e-postadressen. Husk å bruke den nye epostadressen neste gang du logger på.
1
5

Klikk på Yes (Ja) for å bekrefte.

Resultat: Vinduet nedenfor vises.

Resultat: Det vises en bekreftelsesmelding. Systemet kjører nå
i frittstående modus og vil starte på nytt når du klikker på Yes
(Ja).
6

På rullegardinlisten med brukerprofiler velger du My profile (Min
profil).

Klikk på OK (OK).

Resultat: Systemet starter på nytt. Nå kan du bruke Tidsplaner og
Sammenkobling fra det lokale grensesnittet.

4

Bruk

4.1

Om å bytte mellom ulike steder

Hvis du styrer flere steder, vil Daikin-teknikeren lage et oppsett slik
at stedene vises i stedsvelgeren.

2

Foreta endringene.

3

Klikk på Update profile (Oppdater profil).

Resultat: Det vises en bekreftelsesmelding.
Resultat: Profilen er endret, og appen går automatisk tilbake til
hovedvinduet.

4.2.2

Endre passordet

Daikin anbefaler at du endrer passordet du fikk av teknikeren.
Vil du se installasjonene fra et annet sted, bare velger du et annet
sted i stedsvelgeren.

Brukerhåndbok
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1

På rullegardinlisten med brukerprofiler velger du Change
password (Endre passord).

1

Resultat: Vinduet nedenfor vises.

På rullegardinlisten med brukerprofiler velger du Version
{versionNumber} (more info) (Versjon {versionNumber} (mer
info)) for å se produktmerknadene.

Resultat: Produktmerknadene vises.

4.3

Om å overvåke og kontrollere
utstyret

I vinduet med utstyrslisten kan du velge om du skal kontrollere alle
anlegg på valgt sted, alle anlegg i én (eller flere) valgt(e) sone(r)
eller ett bestemt anlegg.
Det kan vises et rødt varselfelt. Det gir mer informasjon om
problemer med kontrollerne.

2

Foreta endringene.

3

Klikk på Change password (Endre passord).

4.3.1

Endre navn på utstyr

Resultat: Det vises en bekreftelsesmelding, og passordet er endret.
INFORMASJON

4.2.3

Logge av systemet

Denne delen gjelder kun for Daikin-administratorer,
medlemmer, montører og stedsadministratorer.

Du kan logge av systemet manuelt.
INFORMASJON
Av sikkerhetsmessige årsaker logges du også automatisk
av etter 2,5 time.
1

1

Velg stedet du vil administrere først, i stedsvelgeren.

2

I navigasjonsruten velger du Equipment list (Utstyrsliste) under
Monitoring & control (Overvåking og kontroll).
Resultat: Det vises en liste over alle tilgjengelige anlegg på et
bestemt sted.

På rullegardinlisten med brukerprofiler velger du Logout
(Avlogging).

Resultat: Du er logget av, og appen går tilbake til påloggingssiden.

4.2.4

Lese produktmerknadene
INFORMASJON
Denne delen gjelder kun for Daikin-administratorer.

Gjeldende versjon for Daikin Cloud Service vises når du klikker på
rullegardinlisten med brukerprofiler.

3

Klikk på Edit equipment names (Rediger navn på utstyr)
nederst på skjermen.
Resultat: Alle utstyrsnavn kan nå redigeres.

v3.4
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4 Bruk

I eksemplet nedenfor skal du endre innstillingene for alle anlegg på
et valgt sted (for Hallen, Møterommet og Praksis 1).

4

Endre utstyrsnavnene, og klikk på Save (Lagre). Du kan bruke
inntil 12 tegn.

Resultat: Det vises en bekreftelsesmelding, og de nye navnene er i
bruk.
INFORMASJON
Identiske navn er ikke tillatt.

4.3.2

Om å kontrollere alle anlegg på et valgt
sted

Stille inn grunnleggende funksjoner samtidig på
alle anlegg eller en gruppe med anlegg

1

Velg stedet du vil administrere først, i stedsvelgeren.

2

I navigasjonsruten velger du Equipment list (Utstyrsliste) under
Monitoring & control (Overvåking og kontroll).
Resultat: Det vises en liste over alle tilgjengelige anlegg på et
bestemt sted.

Det er noen grunnleggende funksjoner du straks kan stille inn for alle
anlegg på et bestemt sted:

a

▪ Slå alle anlegg på eller av
▪ Still inn temperaturen
▪ Velg driftsmodus (Fan (Vifte), Heating (Oppvarming), Cooling
(Kjøling), Dry (Tørking), Automatic (Automatisk) eller Dependent
mode (Avhengig modus))
▪ Still inn viftehastigheten (Low (Lav), Middle (Middels), High (Høy)
eller Automatic (Automatisk))
▪ Velg luftstrømretning (spesiell retning eller Swing (Svinger))
▪ Velg ventilasjonsmodus (Automatic (Automatisk),
(Bypass) eller Ventilation mode (Ventilasjonsmodus))

Bypass

▪ Still inn ventilasjonsvolumet (Low (Lavt), High (Høyt) eller Auto
(Automatisk))

3

INFORMASJON

Klikk på rullegardinpilen (a) til General control panel (Generelt
om kontrollpanel).
Resultat: Delen nedenfor vises.

b

Alle disse kontrollhandlingene vil bare bli brukt
(automatisk) på kompatible anlegg. Inkompatible anlegg vil
ignorere kommandoene.

c

d

e

f

a

De samme funksjonene kan brukes på hvert enkelt anlegg. Se
"4.3.3 Kontrollere 1 bestemt anlegg på et sted" på side 10.
De avanserte funksjonene er beskrevet i en egen del. Se "Stille inn
avanserte funksjoner samtidig på alle anlegg" på side 9.
Du kan utvide eller begrense valget av anlegg på et bestemt sted
ved hjelp av sonene på venstre side. Med soner kan du velge en
gruppe med anlegg og angi felles innstillinger. Se "4.15 Administrere
soner" på side 33 hvis du vil konfigurere oppsettet av sonene.
I eksemplet nedenfor skal du endre innstillingene for alle anlegg på
møterommet.

g

h

4

Slå alle anlegg på eller av ved å skyve på On/off mode (På/avmodus) (b).

5

Still inn temperaturen ved å skyve på gliderbryteren Set
temperature (Angitt temperatur) (c).

6

Klikk på Operation mode (Driftsmodus) (d).
Resultat: Delen nedenfor vises.

Brukerhåndbok
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d

e

f

Resultat: Delen nedenfor vises.

g

INFORMASJON
Dependent mode (Avhengig modus) er bare tilgjengelig for
enkelte innendørsanlegg. Hvis du merker av for dette
alternativet, kan ikke anlegget velge egen modus, men er
avhengig av masteranlegget. Tilgjengelig (eller 'innstillbar')
og faktisk driftsmodus for et slaveanlegg for oppvarming/
kjøling fastsettes av masteranleggets driftsmodus og
funksjonene som er tilgjengelige på slaveanlegget. Du kan
gjenkjenne masteranleggets modus via symbolet for sol
eller snøkrystall.
7

Velg driftsmodus. Alternativene er Fan (Vifte), Heating
(Oppvarming), Cooling (Kjøling), Dry (Tørking), Automatic
(Automatisk) og Dependent mode (Avhengig modus).

8

Klikk på Fan speed (Viftehastighet) (e).

h

13 Velg
ventilasjonsmodus.
Alternativene
er
Automatic
(Automatisk), Bypass (Bypass) og Ventilation mode
(Ventilasjonsmodus).
14 Klikk på Ventilation volume (Ventilasjonsvolum) (h).
Resultat: Delen nedenfor vises.

g

h

Resultat: Delen nedenfor vises.

d

e

f
15 Velg ventilasjonsvolum. Alternativene er Low (Lavt), High (Høyt)
og Auto (Automatisk). Du kan også merke av for Fresh up
(Luftbytte).
Med sistnevnte kan du styre hvor mye frisk luft som skal føres inn i
rommet: Det vil være mer eller mindre enn luften som føres ut. Når
det føres mer luft inn i rommet, oppstår det et overtrykk. Dette kan
forhindre at lukt og fuktighet fra kjøkken og bad siver inn i rommet.
Når det føres mindre luft inn i rommet, oppstår det et lite undertrykk.
Dette kan forhindre at sykehuslukt og luftbårne bakterier siver ut fra
rommet til korridorene.

9

Velg viftehastighet. Alternativene er Low (Lav),
(Middels), High (Høy) og Automatic (Automatisk).

Middle

Stille inn avanserte funksjoner samtidig på alle
anlegg
INFORMASJON

10 Velg Airflow direction (Luftstrømretning) (f).

Avanserte funksjoner er ikke tilgjengelig for montører.

Resultat: Delen nedenfor vises.

d

e

f

Det er noen avansert funksjoner du straks kan stille inn for alle
anlegg på et bestemt sted:
▪ Maksimale grenseverdier for innstillingsverdien. Dette fastsetter
hvor lavt og høyt brukerne kan stille inn temperaturen på
anleggene. Det forhindrer ekstreme innstillinger og et påfølgende
høyt energiforbruk.
▪ Begrensninger for fjernkontroll. Med disse innstillingene kan du
fastsette hva brukerne kan gjøre med anleggenes fjernkontroller.
Funksjonene ovenfor kan også brukes på hvert enkelt anlegg.
De grunnleggende funksjonene er beskrevet i en egen del. Se "Stille
inn grunnleggende funksjoner samtidig på alle anlegg eller en
gruppe med anlegg" på side 8.

11 Velg luftstrømretning. Alternativene er Direction 0 (Retning 0) til
Direction 4 (Retning 4) og Swing (Svinger).
12 Klikk på Ventilation mode (Ventilasjonsmodus) (g).
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1

Velg stedet du vil administrere først, i stedsvelgeren.

2

I navigasjonsruten velger du Equipment list (Utstyrsliste) under
Monitoring & control (Overvåking og kontroll).

Brukerhåndbok
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Resultat: Det vises en liste over alle tilgjengelige anlegg på et
bestemt sted.

a

7

Velg tilhørende Enable (Aktiver) (l) hvis du vil angi en verdi for
Heating limit (Grenseverdi for oppvarming).

8

Dra i glidebryteren for Heating limit (Grenseverdi for
oppvarming) (m) for å angi maksimum og minimum
innstillingsverdigrense for oppvarming.
INFORMASJON
Daikin anbefaler for de fleste installasjoner å angi
maksimale verdier for både Cooling limit (Grenseverdi for
kjøling) og Heating limit (Grenseverdi for oppvarming) til
23°C.
Ved å begrense maksimale temperaturer for kjøling og
oppvarming, forhindres ekstreme innstillinger og et
påfølgende høyt energiforbruk.

d

Du kan utvide eller begrense valget av anlegg på et bestemt sted
ved hjelp av sonene på venstre side. Se "4.15 Administrere
soner" på side 33 hvis du vil konfigurere oppsettet av sonene
(gjelder kun for administratorer!).
3

Klikk på rullegardinpilen (a) til General control panel (Generelt
om kontrollpanel).
Resultat: Delen nedenfor vises.

a

9

Velg funksjonene du vil tillate eller forby, på fjernkontrollen i
delen Remote controller restrictions (Begrensninger for
fjernkontroll) (n).

Eksempel: Hvis du vil at brukere ikke skal kunne slå av og på
anlegg, stiller du start/stopp-alternativet til Prohibited (Forbudt). Hvis
du vil at de skal kunne veksle mellom oppvarming og kjøling, stiller
du driftsmodusen til Permitted (Tillatt).
10 Lukk rullegardinlisten General control panel (Generelt om
kontrollpanel) (a) ved å klikke på pilene som peker oppover.

i
4

Klikk på Advanced (Avansert) (i).
Resultat: Delen nedenfor vises.

j

k

Resultat: Alle nye innstillinger er nå i bruk.

4.3.3

Kontrollere 1 bestemt anlegg på et sted

Reel status (PÅ/AV) for et anlegg vises på flisene med utstyrslisten.
I stedet for å endre innstillingene for alle anlegg på et bestemt sted,
kan du endre de samme innstillingene for 1 bestemt anlegg.
Innstillingene
for
fellesinnstillingene.

det

bestemte

anlegget

du

anlegget
vil

administrere

overstyrer

1

Velg stedet for
stedsvelgeren.

først,

i

2

I navigasjonsruten velger du Equipment list (Utstyrsliste) under
Monitoring & control (Overvåking og kontroll).
Resultat: Det vises en liste over alle tilgjengelige anlegg på et
bestemt sted.

l

n

m

5

Velg tilhørende Enable (Aktiver) (j) hvis du vil angi en verdi for
Cooling limit (Grenseverdi for kjøling).

6

Dra i glidebryteren for Cooling limit (Grenseverdi for kjøling) (k)
for å angi maksimum og minimum innstillingsverdigrense for
kjøling.

Brukerhåndbok

10

a
3

Klikk på 1 bestemt anlegg (a) i vinduet med utstyrslisten.
Resultat: Delen nedenfor vises.
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b

a

c

e

INFORMASJON
Du kan bare bytte til modusene oppvarming, kjøling og
automatisk på et masteranlegg. Du kan gjenkjenne
masteranleggets modus via symbolet for sol eller
snøkrystall.
Anlegg i Avhengig modus følger driften til masteranlegget.

10 Klikk på Fan speed (Viftehastighet) (f) hvis det er tilgjengelig for
anlegget.
Resultat: Delen nedenfor vises.

f

d
4

g

m

Slå anlegget på eller av ved å skyve på PÅ/AV-knappen (b).

Hvis anlegget er AV, kan du likevel endre verdien for Set
temperature (Instillt temperatur) (m) og åpne menyen Operation
mode (Driftsmodus) (d).
5

Overvåk registrert innendørstemperatur (c).

Symbolet Reset filter (Tilbakestill filter) (e) vises bare når anlegget
angir at det er behov for å tilbakestille filteret.
6

Du kan registrere bytte av filter ved å klikke på Reset filter
(Tilbakestill filter) (e). Klikk på Yes (Ja) i bekreftelsesmeldingen
som vises.
Resultat: Knappen Reset filter (Tilbakestill filter) forsvinner fra
listen over alternativer.

7

Dra i glidebryteren Set temperature (Instillt temperatur) (m) for å
stille inn temperaturen.

8

Klikk på Operation mode (Driftsmodus) (d) hvis det er
tilgjengelig for anlegget.
Resultat: Delen nedenfor
avhengig av typen anlegg.

f

9

vises.

Alternativene

11 Velg viftehastighet. Avhengig av anlegget er alternativene lav,
middels, høy og eller lav og høy.
12 Klikk på Advanced (Avansert) (g).
Resultat: Delen nedenfor vises.

j

l

varierer

g

Velg driftsmodus. Alternativene er vifte, oppvarming, kjøling,
tørking og automatisk.

k

n

m

13 Velg tilhørende Enable (Aktiver) (j) hvis du vil angi en verdi for
Cooling limit (Grenseverdi for kjøling).
14 Dra i glidebryteren for Cooling limit (Grenseverdi for kjøling) (k)
for å angi maksimum og minimum innstillingsverdigrense for
kjøling.
15 Velg tilhørende Enable (Aktiver) (l) hvis du vil angi en verdi for
Heating limit (Grenseverdi for oppvarming).
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16 Dra i glidebryteren for Heating limit (Grenseverdi for
oppvarming) (m) for å angi maksimum og minimum
innstillingsverdigrense for oppvarming.
INFORMASJON
Daikin anbefaler for de fleste installasjoner å angi
maksimale verdier for både Cooling limit (Grenseverdi for
kjøling) og Heating limit (Grenseverdi for oppvarming) til
23°C.
Ved å begrense maksimale temperaturer for kjøling og
oppvarming, forhindres ekstreme innstillinger og et
påfølgende høyt energiforbruk.

2

Klikk på Add yearly schedule (Legg til årlig program).

17 Velg funksjonene du vil tillate eller forby, på fjernkontrollen i
delen Remote controller restrictions (Begrensninger for
fjernkontroll) (n).
Eksempel: Hvis du vil at brukere ikke skal kunne slå av og på
anlegg, stiller du start/stopp-alternativet til Prohibited (Forbudt). Hvis
du vil at de skal kunne veksle mellom oppvarming og kjøling, stiller
du driftsmodusen til Permitted (Tillatt).

Resultat: Det legges til en ny linje.

d

18 Lukk kontrollvinduet ved å klikke på anlegget.

a

b

c

e

Resultat: Alle nye innstillinger er nå i bruk.

4.4

Om å administrere tidsplaner

Operatører kan vise programmerte tidsplaner, men de kan ikke
opprette eller endre dem.
Før du begynner å konfigurere tidsplanene, er det viktig å forstå
logikken og terminologien i Daikin Cloud Service. Du starter ved å
opprette "årlig tidsplan". Dette fastsetter tidsperioden. Under har du
"programmet", som du kan slå PÅ og AV og som inneholder aktuelle
kommandoer.

3

Du har også mulighet til å legge til en unntakstidsplan (f.eks. til
ferier). Den vil overstyre aktive årlige tidsplaner.

4.4.1

d

Opprette en årlig tidsplan

Du kan opprette én eller flere tidsplaner for ulike tider på året.
I disse tidsplanene kan alle innstillinger endres, som beskrevet i
"4.3.2 Om å kontrollere alle anlegg på et valgt sted" på side 8.
Innstillingene for tidsplan overstyres ved å kontrollere handlinger
som utføres direkte på administrasjonspunktet eller via de andre
kontrollfunksjonene på plattformen.
1

Skriv inn et navn på tidsplanen (a), og velg startdato (b) og
sluttdato (c).

I navigasjonsruten velger du Schedule (Program) under
Monitoring & control (Overvåking og kontroll).
Resultat: Siden nedenfor vises. Gjeldende tidsplaner vises til
høyre for kalenderen.

4

Du kan tilordne en farge fra rullegardinlisten (d) til venstre til
den nye tidsplanen.

Fargen brukes i venstre del av kalenderen for å vise perioden til
tidsplanen.
5

Klikk på haken (e).

Resultat: Tidsplanen er opprettet.

INFORMASJON
Startdato og sluttdato gjelder ikke for et bestemt år.
Startdato og sluttdato for tidsplaner kan IKKE overlappe
hverandre.
Hvis du prøver å opprette en ny tidsplan med overlappende datoer,
vises advarselen nedenfor og du kan ikke fullføre handlingen.
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d

e

▪ Klikk på blyanten (f) for å velge anleggene du vil disse
innstillingene skal gjelde for. Visningen inneholder soner og
anlegg som du kan velge med boksene (g).

4.4.2

g

Legge til et program i en tidsplan

Du kan for eksempel starte anlegg og endre driftsmodusen som skal
utløses på et bestemt tidspunkt for for bestemte anlegg.
1

Klikk på Add program (Legg til program) (a) til høyre for
tidsplanlinjen.

a

Resultat: Skjermbildet for innstillinger vises.
3

Klikk på Ok (OK) for å lagre innstillingene og lukke vinduet.

4

Skriv inn et navn (h) på programmet i tidsplanen, og klikk på
haken (i).
Resultat: Programmet er lagt til.

j

Nå skal du angi når anleggene må slås av. Gjenta fra trinn 1 i
fremgangsmåten.
2

Angi handlinger og anlegg for tidsplanen.

b

h

c

i

Du kan (midlertidig) aktivere eller deaktivere en handling ved å
skyve glidebryteren (j).

4.4.3
1

f

Redigere et program i en tidsplan

Vil du redigere et eksisterende program, klikker du på Edit
program (Rediger program) (a).
a

Resultat: Nå kan du endre alle handlingene som er angitt i
dette programmet (se "4.4.2 Legge til et program i en
tidsplan" på side 13).

▪ Angi starttidspunkt (b) ved å klikke på timer og minutter.
▪ Klikk på ukedagene (c) for å sikre at anleggene slås på på
disse dagene.
▪ Angi nødvendige kontrollhandlinger du vil ha utført på de
angitte anleggene.
Du kan se hvilke innstillinger som er aktive ut fra feltets status: Aktiv
(d) eller Ikke-aktiv (e).
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b

Resultat: Følgende skjermbilde vises:

2

Klikk på haken (b) for å lagre endringene.

3

Klikk på Delete program (Slett program) (c) for å slette et
program.

c

4.4.4

2

Velg Target site (Målsted), og klikk på Next (Neste).

3

Endre Schedule settings (Innstillinger for tidsplan), og klikk på
Next (Neste).

Redigere en årlig tidsplan

1

Klikk på Edit schedule (Rediger tidsplan).

2

Endre navnet på tidsplanen (a), startdatoen (b) og sluttdatoen
(c).

a

b

c

d

3

Klikk på haken (d) for å lagre endringene.

4

Klikk på Delete schedule (Slett tidsplan) (e) for å slette en årlig
tidsplan.

e

Hvis en tidsplan allerede er aktiv i et datoområde, deaktiveres
datoene på kalenderen (de er nedtonet).
4

4.4.5

Kopiere en årlig tidsplan

Når du kopierer en
programmene i den.

årlig

tidsplan,

kopieres

samtidig

Velg anleggene du vil tidsplanen skal gjelde for, og klikk på
Finish (Fullfør). Gjør dette for hvert enkelt program hvis det er
flere programmer som er lagt til i tidsplanen.

alle

Du kan kopiere en årlig tidsplan til samme sted eller til et annet sted.
1

Klikk på Copy schedule (Kopier tidsplan).
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INFORMASJON
Startdato og sluttdato gjelder ikke for et bestemt år.
Startdato og sluttdato for unntakstidsplaner kan IKKE
overlappe hverandre.
Legg til et program i unntakstidsplanen slik det er beskrevet i
"4.4.2 Legge til et program i en tidsplan" på side 13.
Rediger unntakstidsplanen slik det er beskrevet i "4.4.4 Redigere en
årlig tidsplan" på side 14.
Kopier unntakstidsplanen slik det er beskrevet i "4.4.5 Kopiere en
årlig tidsplan" på side 14.
Resultat: Tidsplanen er kopiert.

4.5

Koble en hendelse til en
kontrollhandling (sammenkobling)

Når du kobler en hendelse til en kontrollhandling (Interlocking
(Sammenkobling)), kan du angi at en kontrollhandling skal utløses
etter en hendelse.
Denne kontrollhandlingen kan brukes på flere anlegg.
Eksempel: Du kan koble stenging av den digitale inngangen
"innbruddsalarm" til å slå av alle anlegg for oppvarming/kjøling.
Kontakten til en slik alarm aktiveres straks alle har forlatt bygningen
og det ikke lenger er behov for at alle anlegg for oppvarming/kjøling
står på.
1
5

Klikk på View target site (Vis målsted) for stedet.

4.4.6

I navigasjonsruten velger du Interlocking (Sammenkobling)
under Monitoring & control (Overvåking og kontroll).
Resultat: Listen med gjeldende Interlocking (Sammenkobling)elementer vises.

Opprette en unntakstidsplan

a

Unntakstidsplanen overstyrer årlige tidsplaner.

b

Det er for eksempel praktisk å legge til en unntakstidsplan for ferier.
1

Klikk på Add schedule exception (Legg til unntak for tidsplan)
(a).

Du kan (midlertidig) deaktivere innstillingen for Interlocking
(Sammenkobling) ved å klikke på glidebryteren (a). Glidebryteren blir
grå.
Du kan slette innstillingen for Interlocking (Sammenkobling) ved å
klikke på det røde krysset (b).

a b

a
Resultat: Det legges til en ny linje.

b
2

c

d

e

Skriv inn et navn på tidsplanen (b), og velg startdato (c) og
sluttdato (d).
INFORMASJON

2

Klikk på New (Ny).
Resultat: Det legges til en ny Interlocking (Sammenkobling)del.

Fargen på unntakstidsplaner er alltid røde.
3

Klikk på haken (e).

Resultat: Unntakstidsplanen er lagt til.
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6

På rullegardinlisten Trigger (Utløser) angir du når handlingen
skal utføres: om valg inngang skal stenges eller åpnes.

Eksempel: Ved utløsning av brannalarm kan du angi at alle anlegg
skal stanses når brannalarmen går. Hvis du velger feltet On (all
management points) (PÅ (alle administrasjonspunkt)), så angir du at
alle valgte innganger må være aktivert for å utføre kommandoen
Trigger (Utløser).

a

7

3

Fyll ut feltet Interlocking name (Navn på sammenkobling).

4

Klikk på Select units (Velg anlegg) i den øverste delen.

Skyv glidebryteren (a) i delen Action (Handling) til off (slukket)
hvis du vil at anlegg skal bli slått av når statusen for
inngangskontakten endres.
INFORMASJON
Hvis du vil at anlegg skal bli slått på når statusen for
inngangskontakten endres, må du skyve glidebryteren til
on (lyser) og deretter velge innstillingsverdi og driftsmodus.
Du
kan
legge
til
andre
egenskaper
(som
ventilasjonsmodus) ved å klikke på Select properties (Velg
egenskaper).

Resultat: Det vises et vindu med alle tilkoblede enheter som
kan tilkobles.

8

I delen Action (Handling) velger du anlegget du vil skal stanses
eller startes, ved å klikke på Select units (Velg anlegg).
Resultat: Det vises et vindu med alle tilgjengelige anlegg.

9
5

Velg inngangen du vil koble en bestemt handling til, og klikk på
Update units (Oppdater anlegg).
Resultat: Inngangen blir lagt til i den øverste delen Apply to
units (Brukes på anlegg).

Velg anleggene du vil skal bli slått på eller av, og klikk på
Update units (Oppdater anlegg).

10 Klikk på Save (Lagre).
Resultat: Sammenkoblingen er opprettet.
INFORMASJON
Du kan ikke endre navnet, handlingen eller utløseren til en
sammenkobling. Den eneste måten du kan endre dem på,
er å slette sammenkoblingen helt og opprette en ny.

4.6

Overvåke temperaturen

I delen Temperature Monitoring (Temperaturovervåking) kan du vise temperaturkurven til:
▪ utendørstemperaturen
▪ romtemperaturen som måles av termistoren som er montert i fjernkontrollen(e) som er koblet til innendørsanleggene
▪ romtemperaturen som måles av termistoren som er montert i innendørsanleggene
▪ temperaturen for innstillingsverdi
1 Velg stedet du vil administrere først, i stedsvelgeren.
2 I navigasjonsruten velger du Temperature Monitoring (Temperaturovervåking) under Energy management (Energistyring).
Resultat: Temperaturovervåking for gjeldende dag for ett bestemt innendørsanlegg vises.
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INFORMASJON
Informasjon om innstillingsverdi
(innendørs)anlegget er på.

vises

bare

når

Hvis diagrammene viser en stiplet linje, så betyr det at noe
mangler: Anlegget var slått av og kunne ikke foreta
målingene.
3 La markøren hvile over diagrammet for å vise (a) målt informasjon (Outdoor temperature (Utetemperatur), Room temperature (remote
controller thermistor) (Romtemperatur (fjernkontrollens termistor)) , Setpoint (Innstillingsverdi) og/eller Room temperature (indoor unit
thermistor) (Romtemperatur (innendørsanleggets termistor))).
4 Klikk på figurteksten (b) hvis du vil skjule informasjon i diagrammet.
Resultat: Figurteksten blir grå.

b

a

5 Klikk på figurteksten (b) enda en gang for å vise informasjonen igjen.
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d

c

e
6 På rullegardinlisten (c) til høyre i diagrammet kan du velge hvilket innendørsanlegg du vil vise informasjon om (kun tilgjengelig for støttede
anlegg). Utendørstemperatur måles alltid av et utendørsanlegg, så denne verdien kan forbli uendret når du velger andre innendørsanlegg.
7 Hvis du vil vise informasjon om energiforbruk for en annen tidsperiode (uke, måned, år), velger du et alternativ (d) øverst til venstre.
8 Du kan skrive ut vist informasjon ved å klikke på Skriv ut (e) nederst til høyre.

4.7

Vise energiforbruket til steder

1 Velg stedet du vil administrere først, i stedsvelgeren.
2 I navigasjonsruten velger du Site consumption (Stedsforbruk) under Energy management (Energistyring).
Resultat: Beregnet Energy consumption (Energiforbruk) for gjeldende år vises.
Resultat: Du kan vise forbruket ved kjøling (i blått), oppvarming (i rødt), varmegjenvinning (i grønt), gjennomsnittlig utendørstemperatur
(°C) (i gult) og målverdien for hver måned (i grått). Se "4.11 Administrere innstillingene for målenergi" på side 25 hvis målverdiene ikke
vises.
Resultat: Du kan også vise elmåler-forbruket for HVAC system (HVAC-system) og non-HVAC system (ikke-HVAC-system), som
beskrevet i "4.16 Foreta konfigurasjon av elmåler" på side 34.
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3 Hvis det i løpet av en periode var for eksempel både oppvarming og varmegjenvinning, kan du skjule 1 av de to ved å klikke på
figurteksten.
Resultat: Figurteksten blir grå (a) og verdiene skjules, som vist nedenfor. Når du lar markøren hvile over søylene for energiforbruk, så
vises informasjonen (b).

a

b
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INFORMASJON
Skalaen på Y-aksen (kWh) kan endres når du skjuler én av
verdiene. Dette kan gi et inntrykk av at verdiene er endret.
Hvis diagrammene viser en stiplet linje, så betyr det at noe
mangler: Anlegget var slått av og kunne ikke foreta
målingene.
4 Klikk på figurteksten enda en gang for å vise informasjonen igjen.

c

f

e

d

5 Hvis du vil vise informasjon om energiforbruk for en annen tidsperiode (uke, måned, år), velger du et alternativ (c) øverst til venstre. Klikk
deretter på kalenderen (d) for å velge ønsket dag, uke, måned eller år. Du kan også skrive direkte i kalenderfeltet (e). I så fall må du
bekrefte inntastingen ved å trykke på Enter på tastaturet.
6 Klikk på vs. Past (vs. tidligere) (f) hvis du vil sammenlikne energiforbruket med tidligere år.
Resultat: 2 kalenderfelt (g) blir tilgjengelige, der du kan velge de 2 årene du vil sammenlikne.

h

g

i

g

7 Velg årene du vil sammenlikne. Du kan også velge startmåned (h): Det angir bare hvilken måned som skal vises til venstre i diagrammet,
men hele året vises selvsagt likevel.
INFORMASJON
Ved sammenlikning med nåværende år er det kun data
frem til siste fullførte måned som tas med i beregningen.
8 Du kan også vise samlet energiforbruk ved å klikke på Cumulative (Samlet) (i) til høyre.

4.8

Sammenlikne energiforbruket til stedets utendørsanlegg

I modulen Outdoor unit comparison (Sammenlikning av utendørsanlegg) kan du sammenlikne energiforbruket til de forskjellige
utendørsanleggene på et sted.
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1 Velg stedet du vil administrere først, i stedsvelgeren.
2 I navigasjonsruten velger du Outdoor unit comparison (Sammenlikning av utendørsanlegg) under Energy management (Energistyring).
Resultat: Det vises en oversikt over årlig energiforbruk.

c

f

e

a

d

3 Vil du endre energimålene som brukes til sammenlikningen, skyver du på glidebryteren til høyre (a). kWh/m²-målet er mest aktuelt for
analyser.

b

b
For utendørsanlegg med en stjerne er det ikke konfigurert en områdeverdi for overflate (b). Derfor kan effekten av energiforbruket heller ikke
beregnes. Denne verdien kan angis i bygningsadministrasjon, se "4.14 Om å administrere bygninger" på side 27.
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4 Hvis du vil vise informasjon om energiforbruk for en annen tidsperiode (uke, måned, år), velger du et alternativ øverst til venstre (c). Klikk
deretter på kalenderen (d) for å velge ønsket uke, måned eller år. Du kan også skrive direkte i kalenderfeltet (e). I så fall må du bekrefte
inntastingen ved å trykke på Enter på tastaturet.
5 Klikk på vs. Past (vs. tidligere) (f) hvis du vil sammenlikne energiforbruket med tidligere år.
Resultat: 2 kalenderfelt (g) blir tilgjengelige, der du kan velge de 2 årene du vil sammenlikne.

h

i

g

j
6 Velg årene du vil sammenlikne.
INFORMASJON
Ved sammenlikning med nåværende år er det kun data
frem til siste fullførte måned som tas med i beregningen.
7 Informasjonen vises (h) når du lar markøren hvile over søylene for energiforbruk. Du kan skjule informasjonen om ett av de 2 årene ved å
klikke på figurteksten i diagrammet (i).
8 Du kan skrive ut vist informasjon ved å klikke på Skriv ut (j) nederst til høyre.

4.9

Sammenlikne felles energiforbruk for flere steder

I modulen Multi-site combined consumption (Felles forbruk for flere steder) kan du sammenlikne energiforbruket til de forskjellige
utendørsanleggene på alle stedene du har tilgang til. Diagrammene viser den samlede informasjonen.
1 I navigasjonsruten velger du Multi-site combined consumption (Felles forbruk for flere steder) under Energy management (Energistyring).
Resultat: Det vises en samlet oversikt over årlig energiforbruk for alle steder. This chart shows the aggregated data from all the sites you
have access to (Diagrammet viser samlede data fra alle stedene du har tilgang til).
Resultat: Den grå linjen (a) viser samlet energiforbruk.

b

a

d

c

2 Hvis du vil vise felles forbruk for flere steder for en annen tidsperiode (måned, dag, 10 år), velger du et alternativ (b) øverst til venstre.
Klikk deretter på kalenderen (c) for å velge ønsket måned eller dag. Du kan også skrive direkte i kalenderfeltet (d). I så fall må du bekrefte
inntastingen ved å trykke på Enter på tastaturet.
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g

f

e
3 La markøren hvile over søylene for energiforbruk for å vise informasjonen (e).
4 Du kan skjule informasjonen ved å klikke på figurteksten (f).
5 Klikk på vs. Past (vs. tidligere) (g) hvis du vil sammenlikne energiforbruket med tidligere år.
Resultat: 2 kalenderfelt blir tilgjengelige, der du kan velge de 2 årene du vil sammenlikne.

i

h

h

j
6 Velg årene du vil sammenlikne (h). Du kan også velge startmåned (i): Det angir bare hvilken måned som skal vises til venstre i
diagrammet, men hele året vises selvsagt likevel.
7 Du kan klikke i diagrammet for å hoppe direkte til en underliggende tidsperiode (i hvert diagram, unntatt på dag-nivå). I diagrammet År kan
du for eksempel klikke på en av månedssøylene for å vise informasjon om måneden.
8 Du kan skrive ut vist informasjon ved å klikke på Skriv ut (j) nederst til høyre.

4.10

Sammenlikne energiforbruket til flere steder

I modulen Multi-site comparison (Sammenlikning av flere steder) kan du sammenlikne energiforbruket til alle stedene du har tilgang til.
1 I navigasjonsruten velger du Multi-site comparison (Sammenlikning av flere steder) under Energy management (Energistyring).
Resultat: Det årlige energiforbruket til hvert enkelt sted vises.

a

2 Vil du endre energimålene som brukes til sammenlikningen, skyver du på glidebryteren til høyre (a).
Resultat: kWh/m²-målet er mest aktuelt for analyser. For steder med en stjerne er det ikke konfigurert en områdeverdi for overflate (b).
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e

b

f

d

c

3 Hvis du vil sammenlikne energiforbruket for en annen tidsperiode (måned eller dag) til hvert enkelt sted, velger du et alternativ (b) øverst til
venstre. Klikk deretter på kalenderen (c) for å velge ønsket måned eller dag. Du kan også skrive direkte i kalenderfeltet (d). I så fall må du
bekrefte inntastingen ved å trykke på Enter på tastaturet.
Resultat: kWh/m²-målet er mest aktuelt for analyser. For steder med en stjerne (e) er det ikke konfigurert en områdeverdi for overflate.
4 La markøren hvile over søylene for energiforbruk for å vise informasjonen.
5 Klikk på en søyle hvis du vil vise mer informasjon om energiforbruket til 1 sted for valgt tidsperiode.
Resultat: Appen fører deg til Site consumption (Stedsforbruk) i Daikin Cloud Service. Se "4.7 Vise energiforbruket til steder" på side 18.
6 Klikk på vs. Past (vs. tidligere) (f) hvis du vil sammenlikne energiforbruket med tidligere år.
Resultat: 2 kalenderfelt (g) blir tilgjengelige, der du kan velge de 2 årene du vil sammenlikne.

h

g

g

i
7 Velg årene du vil sammenlikne. Du kan også velge startmåned (h): Diagrammet vil fremdeles vise 1 år, men nå fra angitt måned i det
første året til samme måned i året du sammenlikner med.
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INFORMASJON
Ved sammenlikning med nåværende år må det være
tilgjengelig minst 1 hel måned med data i nåværende år.
8 Du kan skrive ut vist informasjon ved å klikke på Skriv ut (i) nederst til høyre.

4.11

Administrere innstillingene for målenergi

På siden Target energy settings (Innstillinger for målenergi) kan du konfigurere målverdier for energiforbruk per måned for nåværende år.
Disse målverdiene kan brukes som referanse, og er kun en indikasjon. Innstillingene er ganske selvforklarende.
Disse verdiene kan deretter vises i Site consumption (Stedsforbruk) i Daikin Cloud Service. Se "4.7 Vise energiforbruket til steder" på side 18.
1 I navigasjonsruten velger du Target energy settings (Innstillinger for målenergi) under Energy management (Energistyring).
Resultat: Siden med innstillinger vises. Antall kWh som er brukt i år vises for hver måned.

2 Fastsett et mål for 1 måned ved å skrive inn ønsket verdi i kolonnen Target this year (Mål for året) (kWh).
Resultat: Forskjellen beregnes automatisk.
3 Vil du angi en målreduksjon for flere måneder samtidig (i prosent), velger du første månedene til venstre (a).
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a

d

b

c

4 Velg eventuelt et annet år fra rullegardinlisten Reference year (Referanseår) (b).
5 Angi en målreduksjon (i prosent) ved å skyve på glidebryteren (c).
Resultat: Målene og forskjellene justeres automatisk for valgte måneder.
6 Hvis du vil skjule målverdiene for energiforbruk på siden Site consumption (Stedsforbruk), fjerner du merket i boksen øverst til høyre (d).

4.12

Resultat: Det vises en lenke til siden Equipment list
(Utstyrsliste) for det aktuelle stedet.

Foreta styring av flere steder

Hvis du har flere installasjoner på flere steder, kan du bruke Multisite management (Styring av flere områder) til å styre alle butikkene
eller bygningene.
1

I navigasjonsruten velger du Multi-site management (Styring av
flere områder).
Resultat: Det vises et kart med oversikt over alle stedene dine.
Resultat: Du kan straks se statusen til stedet (om det er feil
eller ikke).

a

4.13

Administrere brukerne

I delen User administration (Brukeradministrasjon) kan du opprette
nye brukere og endre eller slette eksisterende brukere.
1

I
navigasjonsruten
velger
(Brukeradministrasjon).

du

User

administration

Resultat: Det vises en liste med gjeldende brukere.
INFORMASJON
Kun brukere med samme brukernivå eller lavere, og med
samme kode, vises på listen. Vil du vise kodene, kan du se
"4.2.1 Endre profilinformasjon" på side 6.

Hvis du bare vil se steder med feil:
2

Klikk på Only errors (Kun feil) (a).

3

Klikk på et sted i kartvisningen.

Brukerhåndbok

26

v3.4
Daikin Cloud Service
4P529062-1B – 2019.03

4 Bruk

2

Klikk på det røde krysset ved siden av navnet hvis du vil slette
en bruker.

3

Klikk på blyanten hvis du vil redigere en bruker. Du kan bare
endre rollen og navnet til en bruker.
INFORMASJON
Hvis brukeren har glemt passordet sitt, kan du ikke endre
det her. Brukeren må klikke på lenken Forgot password
(Glemt passord) på siden Login (Pålogging).

4

Klikk på New (Ny).
Resultat: Vinduet nedenfor vises.
5

Fyll ut all tilgjengelig informasjon.

Alle felt med en stjerne må fylles ut. Hvor mye informasjon som må
fylles ut, avhenger av typen bruker.
INFORMASJON
Det er mulig å koble brukere med stilling i et Daikin
datterselskap til flere datterselskaper. Da velger du flere
koder i feltet Select affiliate (Velg tilknyttet selskap).
Kravene til passord er:
▪ Det skal inneholde minst 8 og maksimalt 20 tegn
▪ Det skal inneholde minst 1 stor bokstav (A–Å)
▪ Det skal inneholde minst 1 liten bokstav (a–å)
▪ Det skal inneholde minst 1 tall
▪ Det skal inneholde minst 1 spesialtegn ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])
6

Klikk på Add user (Legg til bruker).

Resultat: Brukeren er lagt til på listen.
En administrator må deretter koble et sted til den nye brukeren, for
ellers vil det ikke være tilgjengelig informasjon ved påloggingen. Se
"3.3 Logge på Daikin Cloud Service" på side 3 og "4.14.1 Opprette
et nytt sted" på side 27.

4.14

Om å administrere bygninger

I delen Building administration (Bygningsadministrasjon) kan en administrator administrere stedene. Administratoren kan for eksempel koble
et sted til en bruker, slik at brukeren kan vise informasjon om stedet.
INFORMASJON
På stedslisten kan brukere se alle stedene som kodene for
brukerrolle og datterselskap gjelder for.

4.14.1

Opprette et nytt sted

Daikin-administratorer, medlemmer og montører kan opprette nye steder. Deretter kan de koble det nye stedet til en bruker, slik at brukeren
kan vise informasjon om stedet.
1 I navigasjonsruten velger du Site list (Stedsliste) under Building administration (Bygningsadministrasjon).
Resultat: Tilgjengelige steder vises. Det er to ulike visninger: Teknisk og Betaling. Teknisk visning gir ytterligere informasjon om ID, type
oppsett, antall kontrollere og antall innendørsanlegg på et sted.
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2 Klikk på Create site (Opprett sted).
Resultat: Delen nedenfor vises.

3 Velg riktig alternativ for Setup Type (Type oppsett), avhengig av produktet. Se også "Administrere selve stedet og kontrollerne" på
side 29.
4 Fyll ut nødvendige opplysninger under "Stedsinformasjon".
Resultat: I bakgrunnen søker Google Maps og viser en innebygd validering:
▪ Boksen er grønn når alt er i orden.
▪ Hvis det ikke blir funnet eller noe er feil, er boksen rød og det vises en forklaring under boksen.
5 Fyll ut byen og landet først. Disse kobles sammen for å fastsette tidssonen automatisk. Du kan endre den manuelt hvis den ikke er riktig.
6 Velg en pakke fra rullegardinlisten. Følgende alternativer er tilgjengelige:
▪ Pakke A (Tilgangslisens): gir tilgang til Daikin Cloud Service.
▪ Pakke A (Tilgangslisens) + Pakke B (Servicelisens): Pakke B gir tilgang til Ekstern diagnostikk. Se "4.18 Om ekstern diagnostikk" på
side 34.

7 Fyll ut nødvendig informasjon for valgt pakke.
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a

8 Hvis kontaktinformasjonen for Pakke B er den samme som for Pakke A, merker du av i boksen (a).
9 Fyll ut feltet Purchase order (Bestilling) for Pakke B.
10 Klikk på Add site (Legg til sted).
Resultat: Stedet er opprettet og pakkene er aktivert for en prøveperiode.
▪ Det opprettes en fjernkontroll.
▪ Du som opprettet stedet, knyttes automatisk til det. Nå kan du redigere stedet. Se "4.14.2 Om å redigere steder" på side 29.

4.14.2

Om å redigere steder

Administrere selve stedet og kontrollerne
1 I navigasjonsruten velger du Site list (Stedsliste) under Building administration (Bygningsadministrasjon).
Resultat: Tilgjengelige steder vises.

a

2 Klikk på blyanten (a) for å redigere et sted.
Resultat: Delen nedenfor vises.
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b
Rediger stedet:
3 Gi tilordnede kontrollere et mer brukervennlig navn ved å klikke på blyanten (b). Det kan være praktisk når du vil skille mellom flere
kontrollere. Det er imidlertid ikke så viktig hvis det bare er 1 kontroller.
Resultat: Du kan redigere Navn-feltet (c). Det vises et diskett-ikon (d) og avbryt-ikon (e) ved siden av Navn-feltet.

c

d

e

h

f

g

4 Når du har skrevet inn det nye navnet på kontrolleren, klikker du på disketten (d).
INFORMASJON
Du må oppgi Controller LC Number (LC-nummer for
kontrollenhet) (h) ved idriftsetting av nettet for kontrolleren.
Idriftsetting av nettet kan bare fullføres når det utføres frem til datoen som er angitt i idriftsettingsvinduet. Dette vinduet kan utvides med 3
måneder hvis det trengs.
5 Utvid idriftsettingen av en kontroller ved å klikke på Extend (Forleng) (f).
6 Slett en kontroller som ikke er idriftsatt, ved å klikke på det røde krysset (g) i kolonnen Delete (Slett).
INFORMASJON
A commissioned controller cannot be deleted (En idriftsatt
kontrollenhet kan ikke slettes).
7 Fyll ut en region slik at det blir enklere å gruppere steder.
Regioner brukes for eksempel ved ekstern diagnostikk. Se "4.18 Om ekstern diagnostikk" på side 34.
8 Klikk på Add controller (Legg til kontrollenhet) for å legge til en kontroller (maksimalt 10 kontrollere, avhengig typen oppsett).
Type oppsett

Maksimalt antall kontrollere

intelligent Tablet Controller

10

Lokal kontroller

5

intelligent Touch Manager

5
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Administrere brukere på et sted
Når du redigerer et sted, kan du koble brukere til dette stedet, fjerne dem fra stedet eller administrere e-postvarslene deres.
1 Klikk på det røde krysset ved siden av en bruker nederst i vinduet for å koble brukeren fra stedet.
Resultat: Dette fjerner brukeren fra stedet, men det sletter ikke selve profilen.
2 Vil du aktivere eller deaktivere e-postvarsler, klikker du på boksene M/L1/L2/L3 ved siden av brukerens navn. (Rød boks betyr at den er
aktivert.)

Hvis du klikker på M-boksen, vil brukeren motta en e-post når det oppstår en funksjonsfeil.
Med boksene L1/L2/L3 kan du aktivere e-postvarsler om forutsigelser (se "4.18.4 Bruke forutsigelsesoppsettet" på side 37).
▪ L1-forutsigelser gjelder anlegg der det snart kan oppstå feil.
▪ L2-forutsigelser varsler brukere om fremtidige feil på middel sikt.
▪ L3-forutsigelser varsler om feil på lang sikt.
Hvor mange e-postvarsler du kan aktivere, avhenger av brukerens profil.
3 Vil du legge til en bruker for dette stedet, ruller du nedover og klikker på Add user to site (Legg til bruker for sted).
Resultat: Nederst vises det en rullegardinliste, i tillegg til Save (Lagre) og Cancel (Avbryt).

4 På rullegardinlisten velger du brukeren du vil tilordne til dette stedet.
Se "4.13 Administrere brukerne" på side 26 hvis du først vil opprette en bruker via administrator-modulen.
5 Klikk på Save (Lagre).
Resultat: Nå er brukeren koblet til stedet.

Administrere pakker
Når betalingen er mottatt, må valgt(e) pakke(r) aktiveres. Ved flere pakker må hver enkelt pakke aktiveres separat.
1 Gå til skjermbildet "REDIGER STED". Se "Administrere selve stedet og kontrollerne" på side 29.

a

2 Klikk på de loddrette prikkene (a) til høyre.
Resultat: Rullegardinlisten Bekreft betaling vises.
3 Klikk på Bekreft betaling.
Resultat: Skjermbildet Bekreft betaling vises.
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c

d

e

f

g

4 Oppgi utløpsdato ved å skrive inn datoen eller via kalenderen, og klikk på Confirm (Bekreft).
Resultat: Appen viser meldingen Betaling er bekreftet, og statusen for pakken endres til "Betalt". Nå er pakken aktiv.

Resultat: På Stedsliste er pakkesymbolet (b) blitt grønt.

b

Fargekodene for pakkene er:
Blå: Trial (Prøveversjon)
Grønn: Paid (Betalt) og aktiv
Rød: expired (utløpt)
Grå: kansellert
Oransje: Payment pending (Venter på betaling)
Etter kansellering kan en pakke aktiveres på nytt av en montør og høyere (Daikin-administrator eller medlem) ved å velge "Be om forlengelse".
Hvis dette gjøres før pakkens utløpsdato, endres pakkens farge til oransje.
Kommandoene Be om forlengelse (c) og Kanseller pakke (d) finner du på rullegardinlisten.
INFORMASJON
Når en pakke kanselleres, vil den være aktiv frem til og
med utløpsdatoen.
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c

d

Hvis pakken er utløpt (rød), vil den forbli rød selv om "Be om forlengelse" (c) velges. I begge tilfeller endres pakkens farge til grønn straks
betalingen er bekreftet.

4.15

Administrere soner

Du kan gruppere anleggene slik at det skybaserte oppsettet tilsvarer den faktiske konfigurasjonen. Daikin Cloud Service bruker soner for å få
til dette.
1 I navigasjonsruten velger du Zones (Soner) under Building administration (Bygningsadministrasjon).
Resultat: Gjeldende soner vises.

a

b

c

d

2 Velg stedet (a) der du vil administrere sonene, fra stedsvelgeren.
3 Klikk på det blå plusstegnet (b) hvis du vil legge til en ny sone i en eksisterende sone (c), eller på stedsnivå (d).
Resultat: Det vises et felt der du kan skrive inn navnet på sonen.
4 Skriv inn sonenavnet, og klikk på Save (Lagre).

c

f

e

5 Dra og slipp anlegg (f) til riktig sone (c).
Du kan opprette maksimalt 3 sonenivåer. Det er derfor det ikke vises et blått plusstegn på det nederste nivået (e).
6 Klikk på blyanten for å redigere en sone. Du kan bare redigere navnet på sonen.
7 Klikk på det røde krysset for å slette en sone. Hvis du sletter en sone med 1 eller flere anlegg, blir anlegget/anleggene flyttet til stedsnivå.
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4.16

Foreta konfigurasjon av elmåler

Electric meter configuration (Konfigurasjon av elmåler) inneholder en liste over kontrollere som er knyttet til det aktive stedet og tilkoblede
elmålere. På dette skjermbildet angir du kolonnen Energy consumption type (Type energiforbruk) til HVAC system (HVAC-system) eller nonHVAC system (ikke-HVAC-system).
1 I navigasjonsruten velger du Electric meter configuration (Konfigurasjon av elmåler) under Building administration
(Bygningsadministrasjon).
Resultat: Delen nedenfor vises.

a

2 Klikk på blyanten (a).
Resultat: Rullegardinlisten Energy consumption type (Type energiforbruk) aktiveres.

b

3 Velg typen energiforbruk fra rullegardinlisten Energy consumption type (Type energiforbruk).
4 Klikk på disketten (b).
Resultat: Typen energiforbruk er angitt for det nye systemet.

4.17

b

Administrere utendørsanleggene

Med Daikin Cloud Service kan du vise tilgjengelig informasjon om
utendørsanleggene. Det meste er kun til informasjon, men du kan gi
anleggene brukervennlige navn og oppgi et område (i m²).
1

I navigasjonsruten velger du Outdoor units (Utendørsanlegg)
under Building administration (Bygningsadministrasjon).
Resultat: Tilgjengelige utendørsanlegg vises.

a

3

Rediger utendørsanlegget.

4

Når du er ferdig, klikker du på disketten (b).

4.18

Om ekstern diagnostikk
INFORMASJON

2

Delen Remote diagnostics (Ekstern diagnostikk) kan som
standard kun vises av medlemmer og høyere profiler.
Stedsadministratorer og montører kan få tak i disse
funksjonene ved å kjøpe pakke A + B.

Klikk på blyanten (a) hvis du vil redigere et utendørsanlegg.
Resultat: Feltene Name (Navn) og Area (m2) (Område (m2))
blir redigerbare.

4.18.1

Administrere alarmhistorikken

Alarmhistorikken gir en oversikt over alle advarsler og feil som har
oppstått på dine tilgjengelige steder.
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Kontrollere overvåker kontinuerlig anleggene på stedene. De
registrerer alarmer (som fuktighetsalarmer) og sender dem til skyen
med jevne mellomrom (for eksempel annenhver time så lenge ingen
gjør noe med alarmen).
Alarmer kommer alltid inn i systemet med 'åpen' status.
1

I navigasjonsruten velger du Alarm history (Alarmhistorikk)
under Remote diagnostics (Ekstern diagnostikk).
Resultat: Det vises en oversikt over alarmer på stedene dine.

a c

b

d

9

Velg informasjonen du vil skal vises i oversiktsvinduet.

Vise all informasjon om en alarm i 1 vindu:
10 Klikk på øyet (h) til høyre.
Resultat: Delen nedenfor vises.

I dette vinduet kan du filtrere og sortere, og det har 2 ulike visninger:
▪ Gruppert oversikt (a) gir en tydelig oversikt; alarmene er gruppert
etter alarmkoden. Det betyr at stedet er det samme, anlegget er
det samme, men det er flere tider for forekomster (b). Antallet i
kolonnen Occurrences (Forekomster) viser antallet identiske
alarmer.
▪ Flat oversikt (c) viser alle alarmene for seg.
2

Vil du endre tidsperioden alarmene skal vises for, velger du en
ny Fra- eller Til-dato ved å klikke på kalenderen (d).

3

Bruk filtrene øverst i tabellen til å vise kun en bestemt type
informasjon.

4

Vil du bare vise bestemte steder, alarmtyper eller
oppgavestatuser, velger du en verdi fra rullegardinlistene.
Resultat: Appen vil automatisk oppdatere og bare vise
alarmene som tilsvarer verdien(e).

e

I vinduet Alarm details (Alarmdetaljer) kan du endre statusen til
oppgaven (Open (Åpen)/Acknowledged (Bekreftet)/Closed (Luket))
og vise all informasjon om hver enkelt alarmforekomst.
Nederst kan du se når alarmen først ble overført av kontrolleren.
Kontrolleren vil selvsagt bare slutte å overføre alarmen når selve
årsaken er blitt ordnet på anlegget, og ikke når du endrer
oppgavestatus til Acknowledged (Bekreftet) eller Closed (Luket) i
skyen.
INFORMASJON
Uansett hvilken alarmforekomst du velger på listen, vil den
kun lukkes når siste alarm er overført.
Hvis du lukker en alarm før selve årsaken er blitt ordnet på anlegget,
vil en ny alarmlinje bli startet på siden Alarm history (Alarmhistorikk),
selv om det er samme alarm.

Slik fjerner du filteret:
5

Klikk på det lille x på rullegardinlisten (e).

6

I de andre filterfeltene kan du bare skrive inn en verdi (f.eks.
alarmkode i feltet Alarm code (Alarmkode)).
Resultat: Appen vil automatisk oppdatere og bare vise
alarmene som tilsvarer den verdien.

h

f

MERKNAD
Glem ikke å lukke en bekreftet (og teknisk løst ) alarm, for
ellers vil du ikke lenger motta en e-post hvis nøyaktig
samme alarm utløses igjen på samme anlegg.

g

Fjerne alle filtre:
7

Klikk på det hvite X til høyre (f).

Hvis du vil vise en bestemt type alarminformasjon direkte på
oversiktssiden:
8

Klikk på de 3 loddrette prikkene (g).
Resultat: Det vises en rullegardinliste med all annen
informasjon om alarmene.
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Brukere som er tilordnet til et sted, vil motta en e-post hver gang en
kontroller overfører en åpen alarm. Ved å bekrefte vil denne
brukeren ikke lenger motta e-post om akkurat denne alarmen. Det
skal sendes en tekniker til stedet, men hvis teknikeren ikke kommer
eller ikke gjør noe, vil alarmen nå komme inn som en bekreftet
alarm.

4.18.2

Bruke analysen av innendørsanlegget

Skjermbildet Indoor unit analysis (Analyse for innendørsanlegg) viser
driftsdataene for innendørsanleggene. Her kan du laste ned
timebaserte driftsdata for hvert innendørsanlegg.
1

Velg stedet der du vil foreta en analyse av innendørsanlegget,
fra stedsvelgeren.

2

I navigasjonsruten velger du Indoor unit analysis (Analyse for
innendørsanlegg) under Remote diagnostics (Ekstern
diagnostikk).
Resultat: Det vises en oversikt over innendørsanleggene på
valgt sted.

a

b

c

i
Du kan åpne bekreftede og stengte alarmer på nytt eller manuelt
merke alarmer som åpne: I så fall vil fargen på Open (Åpen)knappen være annerledes (i).

I dette vinduet kan du filtrere og sortere.
Slik endrer du tidsperioden som du vil vise informasjon om
innendørsanlegget for:
3

Velg ny måned ved å klikke på kalenderen (a).

Bruk filtrene øverst i tabellen til å vise kun en bestemt type
informasjon.
4

Skriv inn en verdi.
Resultat: Appen vil automatisk oppdatere og bare vise
innendørsanleggene som tilsvarer den verdien.

Fjerne alle filtre:
5

Klikk på det hvite X til høyre (b).

Slik legger du til en bestemt type informasjon om innendørsanlegget
på oversiktssiden:
6

Klikk på de 3 loddrette prikkene (c).
Resultat: Det vises en rullegardinliste med all annen
informasjon om innendørsanleggene.

k

j

Det finnes også 2 fargemønstre for knappene Acknowledged
(Bekreftet) og Open (Åpen):
▪ Ett for manuelt merkede alarmhendelser (j)
▪ Ett for automatisk bekreftede der en foregående alarm er blitt
manuelt bekreftet (k), såkalte "skyggeknapper".
INFORMASJON

7

Velg informasjonen du vil skal vises i oversiktsvinduet.

Laste ned driftsdata hver time for dette anlegget:
8

Klikk på nedlastingsknappen til høyre.

Laste ned hele tabellen som Microsoft Excel:
9

Klikk på knappen for dette alternativet.

Kontrolleren fortsetter å sende forekomster så lenge feilen
ikke blir løst teknisk.
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4.18.3

a

Bruke analysen av utendørsanlegget

Skjermbildet Outdoor unit analysis (Analyse av utendørsanlegg)
viser driftsdataene for utendørsanleggene. Her kan du laste ned
timebaserte driftsdata for hvert utendørsanlegg.
1

Velg stedet der du vil foreta en analyse av utendørsanlegget,
fra stedsvelgeren.

2

I navigasjonsruten velger du Outdoor unit analysis (Analyse av
utendørsanlegg)
under
Remote
diagnostics
(Ekstern
diagnostikk).
Resultat: Det vises en oversikt over utendørsanleggene på
valgt sted.

a

c

b
3

Aktiver funksjonsfeilforutsigelse ved å klikke på veksleknappen
(a).
Resultat: Under aktivering vises meldingen Ready to send
(Klar til å sendes) i kolonnen Status (Status) (b). Aktivering av
funksjonsfeilforutsigelse kan ta inntil en time. Når den er aktiv,
viser kolonnen Status (Status) meldingen Sent (Sendt).

b

d
Slik endrer du tidsperioden som du vil vise informasjon om
utendørsanlegget for:
3

Velg ny måned ved å klikke på kalenderen (a).

Slik legger du til en bestemt type informasjon om utendørsanlegget
på oversiktssiden:
4

Klikk på de 3 loddrette prikkene (b).

Hvis funksjonsfeilforutsigelse er aktivert og systemet forutser
funksjonsfeil i et anlegg, utløses det en alarm som sendes til siden
Alarmhistorikk. (Se "4.18.1 Administrere alarmhistorikken" på
side 34.)

Resultat: Det vises en rullegardinliste med all annen
informasjon om utendørsanleggene.

4.18.5

5

Velg informasjonen du vil skal vises i oversiktsvinduet.

6

Klikk på nedlastingsknappen til høyre (c) hvis du vil laste ned
timebaserte driftsdata for 1 anlegg.

Denne funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Daikin-medlemmer og
Daikin-administratorer hvis pakke B er aktivert.

7

1

Vil du laste ned hele tabellen som Microsoft Excel, klikker du på
knappen for dette alternativet (d).

4.18.4

Slik bruker du rapportering

I navigasjonsruten velger du Reporting (Rapporterer) under
Remote diagnostics (Ekstern diagnostikk).
Resultat: Skjermbildet for innstillinger vises.

Bruke forutsigelsesoppsettet

På siden Prediction setup (Forutsigelsesoppsett) kan du aktivere
funksjonsfeilforutsigelse for anleggene som er koblet til kontrolleren.
1

Velg stedet der du vil foreta et forutsigelsesoppsett, fra
stedsvelgeren.

2

I
navigasjonsruten
velger
du
Prediction
setup
(Forutsigelsesoppsett) under Remote diagnostics (Ekstern
diagnostikk).
Resultat: Delen nedenfor vises.
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2

Velg stedet (a) du vil vise rapporten for.

a

3

Velg ønsket alternativ for Datointervall (b).

4

Angi Time period (Tidsperiode) (c). (Maksimum 1 år.)

5

Velg alternativene for Innstillinger (d) du vil ha.
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6

Kryss av (e) i delen Lines to include (Inkluder linjer).

7

Klikk på Download report (Last ned rapport) (f).

b

c

d

e

f
Resultat: Det vises en melding (g) nederst på skjermbildet.

b

c

d

e

g

8

Klikk på Save (Lagre) (h).

h

f

Resultat: Meldingen nederst på skjermbildet endres.

i

9

Klikk på Open (Åpen) (i).
Resultat: Det vises et skjermbildet med den nedlastede ZIPfilen.

10 Dobbelklikk på linjen for å åpne Excel-filen.
Resultat: Excel-filen åpnes.
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