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1 За настоящия документ
Това ръководство описва как да използвате уебсайта на Daikin
Cloud Service. То предоставя информация за потребителския
интерфейс и процедурите за ефективна работа.

Благодарим ви за покупката на този продукт. Моля:

▪ Съхранявайте документацията за бъдещи справки.

Целева публика
Всички потребители.

ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за употреба от опитни или
обучени потребители в магазини, в леката
промишленост или във ферми, или за търговска и
битова употреба от неспециалисти.

Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.

Daikin Cloud Service има 5 нива на достъп. Този документ описва
интерфейса от най-високото налично ниво (профил). Затова
някои функции може да не са достъпни за вас или екранните
снимки може да се различават.

Този документ се отнася за версия 2.0 на софтуера. Може да
възникнат отклонения от това, което виждате във вашата
версия.

2 Условия за ползване на
Daikin Cloud Service

За да можете да използвате интерфейса на Daikin Cloud Service,
трябва да приемете Условията за ползване.

Можете да ги прочетете, като посетите адрес https://
cloud.daikineurope.com и кликнете върху секцията в дъното на
страницата.

3 Описание на системата

3.1 За Daikin Cloud Service
Daikin Cloud Service се достъпва чрез https://
cloud.daikineurope.com.

Потребителският интерфейс на Daikin Cloud Service ви
позволява да управлявате климата във вашата сграда от всяко
място. Той може да свързва няколко сгради и е достъпен
чрез всяко устройство с достъп до уеб. Монтажниците и
техници също имат достъп до Облака, за да могат да се
включат дистанционно и незабавно да започнат отстраняване

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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на проблемите, ако някога възникне неизправност. Удобният
потребителски интерфейс улеснява още повече
управлението, а автоматичното проследяване на
консумацията на енергия ви помага да намалите дългосрочно
разходите.

Има 5 налични роли:
1 Daikin администратор,
2 Daikin филиал,
3 Монтажник,
4 Администратор,
5 Оператор.

В зависимост от вашата роля ще имате повече или по-малко
достъпни функции (вижте "3.5  За нивата на достъп"  на
страница 5).

3.2 За използването на "бисквитки"
Daikin Cloud Service използва бисквитки. Можете да ги
прочетете, като посетите адрес https://cloud.daikineurope.com и
кликнете върху връзката COOKIES най-долу вляво на
страницата.

3.3 За влизане в Daikin Cloud Service
1 В браузъра въведете адрес https://cloud.daikineurope.com.

Резултат: Извежда се страницата за вписване. Ако това е
първото ви посещение, Daikin предлага да приемете
използването на "бисквитки" в долната част на прозореца.
За да научите повече за използването на "бисквитките",
вижте връзката "3.2  За използването на "бисквитки""  на
страница  3 или кликнете върху Learn more (Научете
повече) (b) в долната част на екрана.

ab

2 Въведете вашия имейл адрес и парола. Техникът на Daikin
ще регистрира вашия имейл адрес като потребителско име
и ще ви даде първоначална парола. Daikin препоръчва да
промените паролата си възможно най-скоро. Вижте
"4.2.2 За смяна на вашата парола" на страница 7.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако сте забравили вашата парола, кликнете върху
съответната връзка от страницата за вписване.

Никой не може да смени вашата парола.

3 Задайте вашия предпочитан език.

4 Кликнете върху бутона Login (Вписване).

Резултат: Приборното табло се отваря. Вижте "3.4  За
потребителския интерфейс на Daikin Cloud Service"  на
страница  3 за повече информация относно потребителския
интерфейс.

ИНФОРМАЦИЯ

При първото влизане ще се изведат условията за
използване. Моля, прочетете ги.

Изберете полето за отметка и кликнете върху бутона
Accept (Приемане).

3.4 За потребителския интерфейс на
Daikin Cloud Service

3.4.1 За приборното табло

ed

a b c

Екранът на Dashboard () е разделен на 5 секции:

▪ Секция Multi-site combined consumption (last 30 days) () (a).
Тази диаграма показва обобщените данни от всички обекти,
до които имате достъп, за последните 30 дни.

a

▪ Секция Controllers () (b). Тук можете да видите броя на
пуснатите в експлоатация онлайн, очакващите пускане в
експлоатация и пуснатите в експлоатация офлайн контролери
(синьо = онлайн, оранжево = очакващ пускане в експлоатация
и червено = офлайн).

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

▪ Секция Packages () (c). Тук можете да видите броя на
пакетите "A" и "B", както и техният статус. Вижте "4.14.1  За
създаване на нов обект"  на страница  30 и "4.14.2  За
редактиране на обекти"  на страница  31 за повече
информация относно пакетите и техния статус.

c

▪ Секцията Management points () (d), показваща текущия статус
на всички модули.

d

▪ Секцията за обекти Sites () (e). Картата дава обзор на всички
ваши обекти. Кликването върху местоположение на обект ви
предоставя прогноза за времето за това местоположение
(червено = грешка на модул, оранжево = грешка на контролер
и синьо = всичко е наред).

e

3.4.2 За основните части на потребителския
интерфейс

Потребителският интерфейс на Daikin Cloud Service е съставен
от следните основни части:

a d b e cf

▪ Панелът за навигация (a), който ви позволява да се
придвижвате до различните функции на приложението.

▪ Горна лента за инструменти с избор на обект (b), показваща
всички инсталации и падащия списък с потребителски
профили (c).

▪ "Следите" (d) ви помагат да установите къде се намирате в
структурата от менюта на потребителския интерфейс.

▪ Секция със съдържание (e), показваща текущата ситуация.

▪ Логото Daikin (f). Когато кликнете върху полето с логото Daikin
(f), ще се отвори приборното табло.

ИНФОРМАЦИЯ

Потребителският интерфейс е респонсивен, което
означава, че изглежда добре на всички устройства
(настолни компютри, таблети и телефони). Той ще
реагира на наличния размер на дисплея.

Това означава например, че панелът за навигация се
скрива при по-малки устройства.

Когато панелът за навигация е скрит и искате да го видите
отново:

a

1 Кликнете върху иконата "Хамбургер" (а) в горния десен
ъгъл.

Резултат: Панелът за навигация се показва отгоре.
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3.5 За нивата на достъп
Има 5 потребителски роли, всяка с различни нива на достъп. В зависимост от вашата роля имате достъпни повече или по-малко
функции.

Тези 5 потребителски роли според йерархията са:

▪ Daikin администратори

▪ Daikin филиали

▪ Монтажници

▪ Администратори на обект

▪ Оператори

Следващата таблица показва функциите, които НЕ са достъпни за всички различни потребителски нива.

Достъпни функции Daikin
администратор

и

Daikin
филиали

Монтажници Администратор
и на обект

Оператори

Може да чете бележките за версията (вижте "4.2.4 За
четене на бележките за версия" на страница 7).

✔

Наблюдение и контрол – Списък на оборудване
(Смяна на име на оборудване) (вижте "4.3.1 За смяна
на имената на оборудването" на страница 8)

✔ ✔ ✔ ✔

Наблюдение и контрол - Списък на оборудване
(разширен контрол) (вижте "4.3.2 За контролирането
на всички модули в избрания обект" на страница 8)

✔ ✔ ✔ ✔

Наблюдение и контрол – График (вижте "4.4 За
управление на времеви графици" на страница 13)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Наблюдение и контрол – Блокировка (вижте "4.5 За
свързване на събитие към контролиращо действие
(блокировка)" на страница 16

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Енергийно управление - Целеви енергийни настройки
(вижте "4.11 За управление на целевите енергийни
настройки" на страница 27)

✔ ✔ ✔ ✔

Администрация на потребители (вижте "4.13 За
управление на потребители" на страница 29).

✔ ✔ ✔ ✔

Администрация на сграда - Списък на обекти (вижте
"4.14 За администрирането на сграда" на
страница 30)

✔ ✔ ✔ ✔**

Администрация на сграда – Зони (вижте "4.15 За
управление на зони" на страница 35).

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Администрация на сграда - Конфигурация на
електромер (вижте "4.16 За конфигурация на
електромер" на страница 36)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Администрация на сграда - Външни модули (вижте
"4.17 За управление на външни модули" на
страница 37)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Дистанционна диагностика - История на алармите
(вижте "4.18.1 За управление на историята на
алармите" на страница 37)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Дистанционна диагностика - Анализ на вътрешен
модул (вижте "4.18.2 За използване на анализ на
вътрешен модул" на страница 39)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Дистанционна диагностика - Анализ на външен модул
(вижте "4.18.3 За използване на анализ на външен
модул" на страница 39)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Дистанционна диагностика - Настройка на
предвиждане (вижте "4.18.4 За използване на
настройка на предвиждане" на страница 40)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Дистанционна диагностика – Справки (вижте
"4.18.5 За използване на отчитане" на страница 40)

✔ ✔

* Може само да преглежда настройките
** Може само да преглежда или редактира информацията за обекта, а не да създава

*** Достъпно само ако се активира от филиал на Daikin
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3.6 Относно отказа от облачен
режим

Ако администраторът на обект реши да се откаже от
абонамента за Daikin Cloud Service, той може да направи това
самостоятелно.

3.6.1 За превключване от режим на облачна
свързаност към самостоятелен режим

Администратор на обект може да реши да спре своя абонамент
за режим на облачна свързаност и да превключи към
самостоятелен режим чрез приложението. Тогава intelligent
Tablet Controller ще функционира в самостоятелен режим.

Тогава в самостоятелен режим ще бъдат достъпни режимите
Графици и Блокировка.

За превключване от режим на облачна свързаност към
самостоятелен режим чрез приложението, направете следното:

1 Отворете приложението intelligent Tablet Controller.

Резултат: Извежда се следният екран.

2 Кликнете върху "Настройка на таблет".

Резултат: Извежда се следният екран.

3 Кликнете върху "Облак към локален".

Резултат: Извежда се екран за въвеждане на парола.

4 Въведете паролата (по подразбиране: "daikin") и кликнете
върху полето OK (OK).

Резултат: Ще се появи съобщение за потвърждение. Преди
да продължите се уверете, че искате да излезете от режим
на облачна свързаност и неговите предимства.

5 Кликнете върху Yes (Да) за потвърждение.

Резултат: Ще се появи съобщение за потвърждение.
Системата сега е в самостоятелен режим и ще се
рестартира след кликване върху Yes (Да).

6 Кликнете върху OK (OK).

Резултат: Системата се рестартира. Сега ще можете да
използвате Графици и Блокиране през локалния интерфейс.

4 Експлоатация

4.1 За превключването между
различни обекти

Ако управлявате няколко обекта, техникът на Daikin ще ги
настрои така, че да са достъпни в избора на обекти.

За да прегледате инсталациите от друг обект, просто изберете
друг от средството за избор.

4.2 За смяната на вашия профил
a

Падащият списък (a) показва вашето потребителско име и
функция (т.е. оператор, администратор и т.н.).

Като кликнете върху падащия списък, имате възможност да
направите промени в потребителския си профил и да промените
паролата си.

Падащият списък също ви позволява да записвате и да
преглеждате номера на текущата версия на приложението и
бележките за версията (или историята).
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4.2.1 За смяна на информация за профил
Можете само да променяте вашето име, свързаният имейл
адрес и езика за уведомленията по имейл.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако промените своя имейл адрес, ще получите
електронна поща на новия имейл адрес. Този имейл
съдържа линк за валидация. Трябва да кликнете върху
връзката, за да потвърдите новия имейл адрес. Не
забравяйте да използвате новия имейл адрес при
следващото влизане.

1 От падащия списък с потребителски профили изберете
опцията My profile (Работен режим).

Резултат: Извежда се следният прозорец.

2 Направете промените.

3 Кликнете върху бутона Update profile (Обновяване на
профил).

Резултат: Ще се появи съобщение за потвърждение.

Резултат: Профилът ви е променен и приложението
автоматично се връща в главния прозорец.

4.2.2 За смяна на вашата парола
Daikin препоръчва да промените паролата, която ви е дадена от
техник.

1 От падащия списък с потребителски профили изберете
полето Change password (Смени парола).

Резултат: Извежда се следният прозорец.

2 Направете промените.

3 Кликнете върху бутона Change password (Смени парола).

Резултат: Появява се съобщение за потвърждение и паролата
ви се променя.

4.2.3 За излизане от системата
Можете ръчно да излезете от системата.

ИНФОРМАЦИЯ

От съображения за сигурност след 2,5 часа ще бъдете
извадени автоматично от системата.

1 От падащия списък с потребителски профили изберете
полето Logout (Отписване).

Резултат: Приложението ви отписва и се връща към екрана за
вписване.

4.2.4 За четене на бележките за версия

ИНФОРМАЦИЯ

Тази секция е приложима само за Daikin
администратори.

Когато кликнете върху падащия списък с потребителски
профили можете директно да видите текущата версия на Daikin
Cloud Service.

1 От падащия списък с потребителски профили изберете
полето Version {versionNumber} (more info) (Версия
{versionNumber} (още информация)) за четене на бележките
за версия.

Резултат: На дисплея се показват бележките за версията.
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4.3 За наблюдението и
контролирането на
оборудването

В прозореца на списъка с оборудване можете да избирате
между контролиране на всички модули от избрания обект,
всички модули от една (или повече) избрани зони или
контролиране на един конкретен модул.

Възможно е да се покаже червено предупреждение. То
предоставя допълнителна информация за проблеми с
контролерите.

4.3.1 За смяна на имената на оборудването

ИНФОРМАЦИЯ

Тази секция е приложима само за Daikin
администратори, филиали, монтажници и
администратори на обект.

1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта,
който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Equipment list (Списък на
оборудване) под Monitoring & control (Наблюдение и
контрол).

Резултат: Появява се списък с всички налични модули в
конкретния обект.

3 В долната част на екрана кликнете върху бутона Edit
equipment names (Редакция на имена на оборудване).

Резултат: Всички имена на оборудване стават
редактируеми.

4 Променете имената на оборудването според желанието ви
и кликнете върху бутона Save (Запис). Можете да
използвате до 12 символа.

Резултат: Появява се съобщение за потвърждение и новите
имена се прилагат.

ИНФОРМАЦИЯ

Дублиране на имена не е позволено.

4.3.2 За контролирането на всички модули в
избрания обект

За задаване на основни функции на всички
модули или група от модули едновременно
Има няколко основни функции, които можете да приложите
незабавно към всички модули на даден обект:

▪ Включване или изключване на всички модули

▪ Задаване на температурата

▪ Изберете режим на работа (Fan (Вентилатор), Heating
(Отопление), Cooling (Охлаждане), Dry (Изсушаване),
Automatic (Автоматично) или Dependent mode (Режим на
зависимост))

▪ Задайте скорост на вентилатора (Low (Ниска), Middle
(Средна), High (Висока) или Automatic (Автоматично))

▪ Изберете посоката на въздушната струя (конкретна посока
или Swing (Въртене))

▪ Изберете режим на вентилация (Automatic (Автоматично),
Bypass (Байпас) или Ventilation mode (Режим на вентилация))

▪ Задайте обем на вентилация (Low (Ниска), High (Висока) или
Auto (Автом.))

ИНФОРМАЦИЯ

Всички тези контролни действия ще се прилагат
(автоматично) към съвместимите модули.
Несъвместимите модули ще игнорират командите.

Същите функции могат да се прилагат за всеки отделен модул.
Вижте "4.3.3 За контролиране на 1 конкретен модул на обект" на
страница 11.

Разширените функции са описани в отделен раздел. Вижте "За
задаване на разширени функции на всички модули
едновременно" на страница 10.

Можете да увеличите или стесните избора на модули на даден
обект, като използвате зоните вляво. Зоните ви позволяват да
изберете група модули и да зададете техните настройки
едновременно. Вижте "4.15  За управление на зони"  на
страница  35, ако искате да конфигурирате настройката на
зоните.
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В следващия пример ще промените настройките за всички
модули в заседателната зала.

В следващия пример ще промените настройките за всички
модули в избрания обект (за фоайето, за заседателната зала и
за кабинет 1).

1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта,
който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Equipment list (Списък на
оборудване) под Monitoring & control (Наблюдение и
контрол).

Резултат: Появява се списък с всички налични модули в
конкретния обект.

a

3 Кликнете върху стрелката на General control panel (Общ
контролен панел) (a).

Резултат: Извежда се следният раздел.
afedc

hg

b

4 Включване или изключване на всички модули чрез плъзгане
на бутона On/off mode (Вкл/Изкл режим) (b).

5 Задаване на температурата чрез влачене на плъзгача Set
temperature (Зададена температура) (c).

6 Кликнете върху менюто Operation mode (Режим на работа)
(d).

Резултат: Извежда се следният раздел.
d e f

ИНФОРМАЦИЯ

Опцията Dependent mode (Режим на зависимост) е
приложима само за някои вътрешни модули. Ако
изберете опцията, модулът не определя своя собствен
режим, а зависи от неговия главен модул. Наличният
(или "настройваем") и действителният режим на работа
на подгряващ / охлаждащ подчинен модул се определя
от главния режим на работа и наличните
характеристики на подчиненото устройство. Можете да
разпознаете устройството с главен режим по иконата
със слънце и леден кристал.

7 Изберете режим на работа. Опциите са Fan (Вентилатор),
Heating (Отопление), Cooling (Охлаждане), Dry
(Изсушаване), Automatic (Автоматично) и Dependent mode
(Режим на зависимост).

8 Кликнете върху менюто Fan speed (Скорост на
вентилатора) (e).

Резултат: Извежда се следният раздел.
d e f

9 Изберете скорост на вентилатора. Опциите са Low (Ниска),
Middle (Средна), High (Висока) и Automatic (Автоматично).

10 Изберете менюто Airflow direction (Дисплей на посоката на
въздушния) (f).

Резултат: Извежда се следният раздел.
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d e f

11 Изберете посока на въздушната струя. Опциите са посока
Direction 0 (Посока 0) to Direction 4 (Посока 4) и Swing
(Въртене).

12 Кликнете върху менюто Ventilation mode (Режим на
вентилация) (g).

Резултат: Извежда се следният раздел.
g h

13 Изберете режим на вентилация. Опциите са Automatic
(Автоматично), Bypass (Байпас) и Ventilation mode (Режим
на вентилация).

14 Кликнете върху менюто Ventilation volume (Обем на
вентилация) (h).

Резултат: Извежда се следният раздел.
g h

15 Изберете обем на вентилация. Опциите са Low (Ниска),
High (Висока) и Auto (Автом.). Можете също да маркирате
полето Fresh up (Освежаване).

Последното ви позволява да управлявате количеството свеж
въздух, подавано в помещението: то ще бъде по-голямо или по-
малко от въздуха, изпуснат навън. Когато в помещението се
подава повече въздух, ще се създаде положително налягане.
Това може да помогне за предпазване от навлизане в
помещението на миризми и влага от кухни и тоалетни. Когато в
помещението се подава по.-малко въздух, ще се създаде леко
отрицателно налягане. Това може да помогне за предпазване от
навлизане в помещението на миризми и бактерии от болнични
коридори.

За задаване на разширени функции на всички
модули едновременно

ИНФОРМАЦИЯ

Разширените функции не са достъпни за оператори.

Има няколко разширени функции, които можете да приложите
незабавно към всички модули на даден обект:

▪ Максимални лимити на точката на задаване. Това ще
определи колко ниско и високо ще могат потребителите да
задават температурата на модулите. Това предотвратява
екстремни настройки и произтичащата от това голяма
консумация на енергия.

▪ Ограничения за дистанционното управление. Тези настройки
позволяват да определите какво ще могат да правят
потребителите с дистанционното управление на модулите.

Горните функции могат да се прилагат за всеки отделен модул.

Основните функции са описани в отделен раздел. Вижте "За
задаване на основни функции на всички модули или група от
модули едновременно" на страница 8.

1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта,
който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Equipment list (Списък на
оборудване) под Monitoring & control (Наблюдение и
контрол).

Резултат: Появява се списък с всички налични модули в
конкретния обект.

d

a

Можете да увеличите или стесните избора на модули на даден
обект, като използвате зоните вляво. Вижте "4.15 За управление
на зони"  на страница  35, ако искате да конфигурирате
настройката на зоните (това е само за администратори!).

3 Кликнете върху стрелката на General control panel (Общ
контролен панел) (a).

Резултат: Извежда се следният раздел.

i

a

4 Кликнете върху менюто Advanced (Разширено) (i).

Резултат: Извежда се следният раздел.
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j

l m

k

n

5 Изберете съответната опция Enable (Активиране) (j), ако
искате да зададете стойност за Cooling limit (Лимит на
охлаждане).

6 Плъзнете плъзгача Cooling limit (Лимит на охлаждане) (k) за
задаване на максималния и минималния лимит за точка на
задаване на охлаждане.

7 Изберете съответната опция Enable (Активиране) (l), ако
искате да зададете стойност за Heating limit (Лимит на
отопление).

8 Плъзнете плъзгача Heating limit (Лимит на отопление) (k) за
задаване на максималния и минималния лимит за точка на
задаване на отопление.

ИНФОРМАЦИЯ

Daikin препоръчва за повечето инсталации да се
задават стойности за Cooling limit (Лимит на
охлаждане) и Heating limit (Лимит на отопление)
максимум на 23°C.
Ограничаването на максималните температури за
охлаждане и отопление избягва екстремните настройки
и високата консумация на енергия.

9 Изберете функциите, които искате да разрешите или
забраните на дистанционното управление в раздела
Remote controller restrictions (Ограничения дистанционното
управление) (n).

Пример: Ако не искате потребителите да изключват и включват
някои от модулите, задайте на опцията Старт/Стоп стойност
Prohibited (Забранено). Ако искате да им позволите да
превключват между отопление и охлаждане, задайте на режима
на работа стойност Permitted (Разрешен).

10 Затворете падащото меню General control panel (Общ
контролен панел) (a) като кликнете върху стрелката нагоре.

Резултат: Всички нови настройки са приложени.

4.3.3 За контролиране на 1 конкретен модул
на обект

Действителният статус (ON/OFF) на модула се показва в
списъка на оборудването.

Вместо да променяте настройките на всички модули от даден
обект, можете да промените същите настройки за 1 конкретен
модул.

Настройките на конкретния модул имат приоритет над общите
настройки.

1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта на
модула, който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Equipment list (Списък на
оборудване) под Monitoring & control (Наблюдение и
контрол).

Резултат: Появява се списък с всички налични модули в
конкретния обект.

a

3 Кликнете върху 1 конкретен модул (a) в прозореца на
списъка на оборудването.

Резултат: Извежда се следният раздел.
b a c

md

e

4 Включете или изключете модула, като плъзнете бутона ON/
OFF (b) в съответната позиция.

Ако модулът е изключен, можете да промените стойността Set
temperature (Зададена температура) (m) и да отворите менюто
Operation mode (Режим на работа) (d).

5 Наблюдавайте измерената вътрешна температура (c).

Иконата за Reset filter (Нулиране на филтър) (e) ще се вижда
само когато модулът реши, че е необходимо да се нулира
филтърът.
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6 Можете да регистрирате смяната на филтър, като кликнете
върху иконата Reset filter (Нулиране на филтър) (e).
Кликнете Yes (Да) в изведеното потвърдително съобщение.

Резултат: Бутонът Reset filter (Нулиране на филтър)
изчезва от списъка с опции.

7 Плъзнете плъзгача Set temperature (Зададена температура)
(m) за задаване на температурата.

8 Ако е приложимо за модула, кликнете върху менюто
Operation mode (Режим на работа) (d).

Резултат: Извежда се следният раздел. В зависимост от
типа на модула, опциите може да се различават.

f g

9 Изберете режим на работа. Опциите са вентилатор,
отопление, охлаждане, подсушаване и автоматичен.

ИНФОРМАЦИЯ

Можете само да превключите към режимите
отопление, охлаждане и автоматичен на главния
модул за режима. Можете да разпознаете устройството
с главен режим по иконата със слънце и леден
кристал.
Модулите в зависим режим ще следват работата на
главния модул.

10 Ако е приложимо за модула, кликнете върху менюто Fan
speed (Скорост на вентилатора) (f).

Резултат: Извежда се следният раздел.
f g

11 Изберете скорост на вентилатора. Опциите, в зависимост
от модула, са ниско, средно, високо или ниско и високо.

12 Кликнете върху менюто Advanced (Разширено) (g).

Резултат: Извежда се следният раздел.

j l

k mn

13 Изберете съответната опция Enable (Активиране) (j), ако
искате да зададете стойност за Cooling limit (Лимит на
охлаждане).

14 Плъзнете плъзгача Cooling limit (Лимит на охлаждане) (k) за
задаване на максималния и минималния лимит за точка на
задаване на охлаждане.

15 Изберете съответната опция Enable (Активиране) (l), ако
искате да зададете стойност за Heating limit (Лимит на
отопление).

16 Плъзнете плъзгача Heating limit (Лимит на отопление) (k) за
задаване на максималния и минималния лимит за точка на
задаване на отопление.

ИНФОРМАЦИЯ

Daikin препоръчва за повечето инсталации да се
задават стойности за Cooling limit (Лимит на
охлаждане) и Heating limit (Лимит на отопление)
максимум на 23°C.
Ограничаването на максималните температури за
охлаждане и отопление избягва екстремните настройки
и високата консумация на енергия.

17 Изберете функциите, които искате да разрешите или
забраните на дистанционното управление в раздела
Remote controller restrictions (Ограничения дистанционното
управление) (n).

Пример: Ако не искате потребителите да изключват и включват
някои от модулите, задайте на опцията Старт/Стоп стойност
Prohibited (Забранено). Ако искате да им позволите да
превключват между отопление и охлаждане, задайте на режима
на работа стойност Permitted (Разрешен).

18 Затворете контролния прозорец, като кликнете върху
модула.
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Резултат: Всички нови настройки са приложени.

4.4 За управление на времеви
графици

Операторите само могат да разглеждат с програмираните
графици, но не могат да ги създават или променят.

Преди да започнете да конфигурирате времевите графици,
моля, разберете логиката и терминологията в Daikin Cloud
Service. Започнете със създаване на "годишния график". Това
ще определи обхванатия период. Отдолу има "програма", която
може да бъде включена и изключена и съдържа действителните
команди.

Има възможност за добавяне на изключение от графика (напр.
за ваканционни периоди). Това ще има предимство пред
активния годишен график.

4.4.1 За създаване на годишен времеви
график

Можете да създадете един или повече графици за различни
периоди от годината.

В рамките на тези графици всички настройки, описани в
"4.3.2 За контролирането на всички модули в избрания обект" на
страница 8, могат да се променят.

Настройките на графика се отменят, като се контролират
действията, изпълнявани директно в управляваната точка или
чрез другите функции на контролера на платформата.

1 В навигационния панел изберете Schedule (График) под
Monitoring & control (Наблюдение и контрол).

Резултат: Извежда се следната страница. Текущите
графици, ако има такива, се показват вдясно от календара.

2 Кликнете върху бутона Add yearly schedule (Добави годишен
график).

Резултат: Добавя се нов ред.

d a b c e

3 Попълнете име на график (a) и изберете началната дата (b)
и крайната дата (c).

d

4 Ако желаете, можете да присвоите цвят на новия график,
като изберете един от списъка с мишката (d) вляво.

Този цвят ще се използва в календара в горната част, за да се
посочи периодът на графика.

5 Кликнете върху отметката (e).

Резултат: Графикът се създава.

ИНФОРМАЦИЯ

Началната дата и крайната дата не се отнасят за
конкретна година.

Началната дата и крайната дата на графиците НЕ
могат да се припокриват.

Ако се опитате да направите нов график с припокриващи се
дати, ще се покаже долното предупреждение и не можете да
изпълните действието.

4.4.2 За добавяне на програма към времеви
график

Можете например да добавите модули и да промените режима
на работа, който ще се задейства в определено време за
конкретни модули.

1 Кликнете върху опцията Add program () (a) вдясно на реда
на графика.

a

Резултат: Извежда се екран за настройка.
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2 Задайте действия и модули за времевия график.

b h c i

f

▪ Задайте началното време (b), като кликнете върху часовете
и минутите.

▪ Кликнете върху дните от седмицата (c), за да се уверите, че
модулите ще се включат през тези дни.

▪ Определете необходимите контролни действия, които
искате да изпълните на дефинираните модули.

Можете да видите настройките, които са активни, според
състоянието на полето: Активна (d) или Неактивна (e).

d e

▪ Кликнете върху бутона с молив (f), за да изберете
модулите, за които искате да се прилагат тези настройки.
Изгледът съдържа зони и модули, които можете да
изберете с квадратчетата за отметка (g).

g

3 Кликнете върху бутона Ok () за запис на настройките и
затваряне на прозореца.

4 Попълнете име (h) за програмата на графика и кликнете
върху отметката (i).

Резултат: Програмата се добавя.

j

Логично ще определите кога модулите трябва да бъдат
изключени. Рестартирайте в стъпка 1 на текущата процедура.

Можете (временно) да активирате или деактивирате действие,
като преместите плъзгача (j).

4.4.3 За редактиране на програма от
времеви график

1 За редактиране на съществуваща програма, кликнете в
полето Edit program () (a).

a

Резултат: Вече можете да промените всички действия,
които са зададени в тази програма (вижте "4.4.2  За
добавяне на програма към времеви график"  на
страница 13).

b

2 Кликнете върху отметката (b), за да запазите промените.

3 Кликнете върху полето Delete program () (c) за изтриване на
програма, ако е необходимо.

c

4.4.4 За редактиране на годишен времеви
график

1 Кликнете върху полето Edit schedule ().
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2 Променете името на графика (a), началната дата (b) и
крайната дата (c), както се изисква.

a b c d

3 Кликнете върху отметката (d), за да запазите промените.

4 Кликнете върху полето Delete schedule () (e) за изтриване
на годишен график, ако е необходимо.

e

4.4.5 За копиране на годишен времеви
график

Копирането на годишен график също копира всички програми в
него.

Можете да копирате годишен график в същия обект или на друг
обект.

1 Кликнете върху полето Copy schedule ().

Резултат: Извежда се следният екран:

2 Изберете Target site () и кликнете върху бутона Next ().

3 Променете Schedule settings () според необходимото и
кликнете върху бутона Next ().

В случай, че даден график вече е активен в даден период от
време, датите се деактивират в календара (в сиво).

4 Изберете модулите, за които искате да се прилага
графикът, и кликнете върху бутона Finish (). Направете това
за всяка програма поотделно, ако има няколко програми,
добавени към графика.

Резултат: Графикът се копира.

5 Кликнете върху бутон View target site ().

4.4.6 За създаване на изключение от график
Изключението ще има предимство пред годишния график.
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Полезно е да се създава изключение от графика напр. за
ваканционни периоди.

1 Кликнете върху бутона Add schedule exception () (a).

a

Резултат: Добавя се нов ред.

b c d e

2 Попълнете име на график (b) и изберете началната дата (c)
и крайната дата (d).

ИНФОРМАЦИЯ

Цветът на графика за изключения винаги е червен.

3 Кликнете върху отметката (e).

Резултат: Изключението от графика се добавя.

ИНФОРМАЦИЯ

Началната дата и крайната дата не се отнасят за
конкретна година.

Началната дата и крайната дата на изключенията от
графиците НЕ могат да се припокриват.

Добавете програма към изключение от графика по същия начин,
както е описано в "4.4.2 За добавяне на програма към времеви
график" на страница 13.

Редактирайте изключение от графика по същия начин, както е
описано в "4.4.4 За редактиране на годишен времеви график" на
страница 14.

Копирайте изключение от графика по същия начин, както е
описано в "4.4.5  За копиране на годишен времеви график"  на
страница 15.

4.5 За свързване на събитие към
контролиращо действие
(блокировка)

Свързването на събитие към контролиращо действие
(Interlocking (Блокировка)) ви позволява да настроите
задействането на контролиращо действие след дадено събитие.

Това контролиращо действие може да се приложи при няколко
модули.

Например: Можете да свържете затварянето на цифровия вход
"аларма за кражба" към изключването на всички отоплителни/
охладителни модули. Контактът на такава аларма е активен
веднага, след като целият персонал е напуснал сградата, като
вече не е необходимо да се поддържат всички отоплителни/
охладителни модули.

1 В навигационния панел изберете Interlocking (Блокировка)
под Monitoring & control (Наблюдение и контрол).

Резултат: Извежда се списъкът с текущите елементи за
Interlocking (Блокировка).

a b

Можете (временно) да деактивирате настройката Interlocking
(Блокировка), като кликнете върху плъзгача (a). Плъзгачът ще
стане сив.

Можете да изтриете настройката Interlocking (Блокировка), като
кликнете върху червеното кръстче (b).

a b

2 Кликнете върху бутона New (Нов).

Резултат: Добавя се нов раздел Interlocking (Блокировка).

3 Попълнете полето Interlocking name (Име на блокировка).

4 Натиснете бутона Select units (Избор на модули) в горната
секция.

Резултат: Извежда се прозорец, показващ всички
съединени модули, които могат да бъдат свързани.
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5 Изберете входа, към който искате да свържете конкретно
действие, и кликнете върху бутона Update units
(Обновяване на модули).

Резултат: Въведеното се добавя към горната секция Apply
to units (Прилагане към модули).

6 От падащия списък Trigger (Задействане) изберете кога
действието трябва да бъде изпълнено: ако избраният вход
ще бъде затворен или отворен.

Например: За задействане на пожароизвестителна система
можете да настроите, че всички модули трябва да бъдат спрени
при активиране на пожароизвестителната система. Ако
изберете полето On (all management points) (ВКЛ (всички
управлявани точки)), че всички избрани входове трябва да
бъдат активирани, за да се изпълни командата Trigger
(Задействане).

a

7 Поставете плъзгача (a) в раздела Action (Действие) в
позиция off (изкл.), ако искате модулите да бъдат
изключени, когато се промени състоянието на входния
контакт.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако искате модулите да бъдат включени, когато се
промени състоянието на входния контакт, трябва да
настроите плъзгача на on (вкл.) и след това да
изберете точката на задаване и режим на работа.
Можете да добавите други свойства (като режим на
вентилация) чрез кликване върху бутона Select
properties (Избор на свойства).

8 В секцията Action (Действие) изберете модула, който искате
да бъде спрян или стартиран, като кликнете върху бутона
Select units (Избор на модули).

Резултат: Появява се прозорец с всички налични модули.

9 Изберете модулите, които да бъдат включени или
изключени и кликнете върху бутона Update units
(Обновяване на модули).

10 Кликнете върху бутона Save (Запис).

Резултат: Блокировката се създава.

ИНФОРМАЦИЯ

Не можете да смените името на блокировката,
действието или тригера на блокировка. Единственият
начин да ги промените е изтриването на блокировката
изцяло и създаването на нова.

4.6 За извършване на температурно наблюдение
Секцията Temperature Monitoring (Температурно наблюдение) на приложението ви позволява да разгледате кривата на външната
температура, вътрешната температура и точката на задаване.

1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта, който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Temperature Monitoring (Температурно наблюдение) под Energy management (Управление на
енергия).

Резултат: Показва се температурният мониторинг на текущия ден за конкретен вътрешен модул.
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ИНФОРМАЦИЯ

Данни за точка на задаване се показват само когато
(вътрешния) модул е включен.

Ако графиките съдържат прекъсната линия, това
означава, че има празнина: устройството е изключено
и не е могло да направи никакви измервания.

3 Прекарайте курсора върху графиката, за да покажете (a) измерената информация (Outdoor temperature (Външна температура),
Room temperature (Стайна температура) и/или Setpoint (Точка на задаване)).

4 За да скриете определена информация от графиката, кликнете върху легендата (b).

Резултат: Легендата ще стане сива.



4 Експлоатация

Справочно ръководство на потребителя

19
v2.0
Daikin Cloud Service
4P529062-1A – 2018.11

b a

5 Кликнете върху легендата (b) още веднъж, за да се покаже отново информацията.

d c

e

6 От падащия списък (в) вдясно от графиката можете да изберете за кой вътрешен модул искате да видите данни (достъпно само
за поддържани модули). Външната температура се измерва винаги от външен модул, затова тази стойност може да остане
същата при избор на други вътрешни модули.

7 Ако искате да видите консумацията на енергия за друг период (седмица, месец, година), изберете един (d) в горната лява част на
секцията.

8 Можете да отпечатате показаната информация, като кликнете върху съответния бутон (e) в долния десен ъгъл.
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4.7 За преглед на общ разход на енергия на обекти
1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта, който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Site energy consumption (Разход на енергия на обект) под Energy management (Управление на
енергия).

Резултат: Показва се изчислената Energy consumption (Разход на енергия) за текущата година.

Резултат: Можете да видите консумацията на охлаждането (в синьо), отоплението (в червено), регенерирането на топлина (в
зелено), средната външна температура (°C) (в жълто) и целевата стойност за всеки месец (в сиво). Вижте "4.11 За управление на
целевите енергийни настройки" на страница 27, ако целевите стойности не са показани.

Резултат: Можете също да видите HVAC system (HVAC система (отопление, вентилация климатик)) и non-HVAC system (не-
HVAC система) консумация на дигитални електромери, както е определена в "4.16 За конфигурация на електромер" на
страница 36.

3 Ако през периода е имало и двата -например- отопление и регенериране на топлина, можете да скриете 1 от двата, като кликнете
върху легендата.

Резултат: Етикетът ще стане сив (a) и стойностите ще бъдат скрити, както е показано по-долу. Когато премествате курсора над
правоъгълниците за консумация на енергия, подробностите (b) се показват.
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b

a

ИНФОРМАЦИЯ

Скалата на оста Y (kWh) може да се промени, когато
скриете една от стойностите. Това може да създаде
впечатление, че стойностите са се променили.

Ако графиките съдържат прекъсната линия, това
означава, че има празнина: устройството е изключено
и не е могло да направи никакви измервания.

4 Кликнете върху легендата още веднъж, за да се покаже отново информацията.

c f e d
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5 За да видите консумацията на енергия за друг период (седмица, месец, година), изберете един (c) в горната лява част на
секцията. След това кликнете върху иконата на календара (d), за да изберете желания ден, седмица, месец или година. Можете
също да въведете директно в полето за календар (e). В този случай потвърдете въведеното от вас, като натиснете клавиша
ENTER на клавиатурата.

6 За да сравните консумацията на енергия от предходни години, кликнете върху vs. Past (спрямо Минало) (f).

Резултат: Стават достъпни 2 календарни полета (g), които позволяват да изберете 2 години, които да сравните.

h g gi

7 Изберете годините, които желаете да сравните. Можете също така да изберете стартовия месец (h): това ще определи само кой
месец да е показан в лявата част на графиката, разбира се все още се показва и пълна година.

ИНФОРМАЦИЯ

При сравнение с текущата година се вземат предвид
само данните до последния пълен месец.

8 Ако е необходимо, можете да покажете натрупаната консумация на енергия с кликване на опцията Cumulative (Кумулативно) (i)
вдясно.

4.8 За сравняване на консумацията на енергия на външен модул на обект
Чрез модула за обект Outdoor unit comparison (Сравнение на външен модул) можете да сравнявате консумацията на енергия на
различните външни модули на един обект.

1 От средството за избор на обекти първо изберете обекта, който искате да управлявате.

2 В навигационния панел изберете Outdoor unit comparison (Сравнение на външен модул) под Energy management (Управление на
енергия).

Резултат: Извежда се обобщение за годишен разход на енергия.
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c f ae d

3 За да промените енергийните показатели на сравнението, променете плъзгача вдясно (а). Представянето в kWh/m² е по-
подходящо за анализ.

b

b

За външни модули със звездичка не е конфигурирана стойност на повърхностната площ (b). Поради това, ефективността на техния
разход на енергия не може да се изчисли. Тази стойност може да се зададе в администрацията на сграда, вижте "4.14 За
администрирането на сграда" на страница 30.

4 За да видите консумацията на енергия за друг период (седмица, месец, година), изберете един в горната лява част на секцията
(c). След това кликнете върху иконата на календара (d), за да изберете желаната седмица, месец или година. Можете също да
въведете директно в полето за календар (e). В този случай потвърдете въведеното от вас, като натиснете клавиша ENTER на
клавиатурата.
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5 За да сравните консумацията на енергия от предходни години, кликнете върху vs. Past (спрямо Минало) (f).

Резултат: Стават достъпни 2 календарни полета (g), които позволяват да изберете 2 години, които да сравните.

h gi

j

6 Изберете годините, които желаете да сравните.

ИНФОРМАЦИЯ

При сравнение с текущата година се вземат предвид
само данните до последния пълен месец.

7 Когато премествате курсора над правоъгълниците за консумация на енергия, подробностите се показват (h). Можете да скриете
информацията за една от 2-те години, като кликнете върху нейния етикет на графиката (i).

8 Можете да отпечатате показаната информация, като кликнете върху съответния бутон (j) в долния десен ъгъл.

4.9 За сравняване на комбинираната консумация на енергия за няколко обекта
Чрез модула за обект Multi-site combined consumption (Комбиниран разход на много обекти) можете да сравнявате консумацията на
енергия на различните външни модули за всички обекти, до които имате достъп. Графиките ще показват агрегираните данни.

1 В навигационния панел изберете Multi-site combined consumption (Комбиниран разход на много обекти) под Energy management
(Управление на енергия).

Резултат: Извежда се обобщение за годишен разход на енергия комбинирано за всички обекти. This chart shows the aggregated
data from all the sites you have access to (Тази диаграма показва обобщените данни от всички обекти, до които имате достъп).

Резултат: Сивата линия (a) показва кумулативната консумация на енергия.

b a d c

2 За да видите комбиниран разход на много обекти за друг период (месец, година, 10 години), изберете един (b) в горната лява
част на секцията. След това кликнете върху иконата на календара (c), за да изберете желания месец или ден. Можете също да
въведете директно в полето за календар (d). В този случай потвърдете въведеното от вас, като натиснете клавиша Enter на
клавиатурата.
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e

g f

3 Преместете курсора над правоъгълниците за консумация на енергия, за да видите подробностите (e).

4 Можете да скриете информацията, като кликнете върху легендата (f).

5 За да сравните консумацията на енергия от предходни години, кликнете върху vs. Past (спрямо Минало) (g).

Резултат: Стават достъпни 2 календарни полета, които позволяват да изберете 2 години за сравняване.

i h h

j

6 Изберете годините, които желаете да сравните (h). Можете също така да изберете стартовия месец (i): това ще определи само
кой месец да е показан в лявата част на графиката, разбира се все още се показва и пълна година.

7 Можете да кликнете върху графиката, за да преминете директно към даден период (във всяка графиката, с изключение на
дневната). Например в графиката за година можете да кликнете върху който и да е от месечните правоъгълници, за да видите
детайлна графика за съответния месец.

8 Можете да отпечатате показаната информация, като кликнете върху съответния бутон (j) в долния десен ъгъл.

4.10 За сравняване на консумацията на енергия за няколко обекти
Чрез модула Multi-site comparison (Сравнение на много обекти) можете да сравнявате консумацията на енергия на всички обекти, до
които имате достъп.

1 В навигационния панел изберете Multi-site comparison (Сравнение на много обекти) под Energy management (Управление на
енергия).

Резултат: Извежда се обобщение за годишен разход на енергия за всеки обект поотделно.

a
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2 За да промените енергийните показатели на сравнението, променете плъзгача вдясно (а).

Резултат: Представянето в kWh/m² е по-подходящо за анализ. За обектите със звездичка не е конфигурирана стойност на
повърхностната площ (b).

e f d cb

3 За да сравните консумацията на енергия за друг период (месец или ден) за всеки обект, изберете един (b) в горния ляв ъгъл на
секцията. След това кликнете върху иконата на календара (c), за да изберете желания месец или ден. Можете също да въведете
директно в полето за календар (d). В този случай потвърдете въведеното от вас, като натиснете клавиша Enter на клавиатурата.

Резултат: Представянето в kWh/m² е по-подходящо за анализ. За обектите със звездичка (e) не е конфигурирана стойност на
повърхностната площ.

4 Преместете курсора над правоъгълниците за консумация на енергия, за да видите подробностите.

5 За да видите повече подробности за консумацията на 1 обект за избрания период, кликнете върху някой правоъгълник.

Резултат: Приложението ви отвежда в секцията Site consumption (Разход на обект) на Daikin Cloud Service. Вижте "4.7 За преглед
на общ разход на енергия на обекти" на страница 20.

6 За да сравните консумацията на енергия от предходни години, кликнете върху vs. Past (спрямо Минало) (f).

Резултат: Стават достъпни 2 календарни полета (g), които позволяват да изберете 2 години, които да сравните.
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g

i

gh

7 Изберете годините, които желаете да сравните. Можете да изберете и началния месец (h): графиката ще продължи да обхваща 1
година, но сега ще започва от посочения месец през първата година до същия месец на годината, с която сравнявате.

ИНФОРМАЦИЯ

При сравнение с текущата година, през текущата
година трябва да има поне 1 пълен месец с данни.

8 Можете да отпечатате показаната информация, като кликнете върху съответния бутон (i) в долния десен ъгъл.

4.11 За управление на целевите енергийни настройки
На страница Target energy settings (Целеви енергийни настройки) можете да конфигурирате месечните стойности за целевата
консумация на енергия през текущата година. Тези целеви стойности могат да служат като референция и са само индикативни.
Настройките са доста ясни.

След това тези стойности могат да се покажат в секцията Site consumption (Разход на обект) на Daikin Cloud Service. Вижте "4.7 За
преглед на общ разход на енергия на обекти" на страница 20.

1 В навигационния панел изберете Target energy settings (Целеви енергийни настройки) под Energy management (Управление на
енергия).

Резултат: извежда се страницата с настройки. Показва се количеството kWh, консумирано тази година за всеки месец.
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2 Определете цел за 1 месец, като въведете желаната стойност в колоната Target this year (Цел за тази година) (kWh).

Резултат: разликата се изчислява автоматично.

3 За да приложите намаление на целта към няколко месеца наведнъж (като процент), първо изберете месеците вляво (a).

a d b c

4 Ако желаете, изберете друга Reference year (Референтна година) от съответния падащ списък (b).

5 Приложете намаление на целта (в проценти), като плъзнете плъзгача (c).

Резултат: целите и разликите се коригират автоматично за избраните месеци.

6 Ако искате да скриете целевите стойности на консумацията на енергия на страница Site consumption (Разход на обект) изчистете
отметката в горния десен ъгъл (d).
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4.12 За управление на много обекти
Ако имате няколко инсталации на няколко местоположения,
опцията Multi-site management (Управление на много сайтове) е
удобна за проследяване на всички ваши сгради или магазини.

1 В навигационния панел изберете Multi-site management
(Управление на много сайтове).

Резултат: Ще се покаже изглед на картата, показващ
всички ваши обекти.

Резултат: Можете веднага да видите състоянието на
обекта (дали има грешка или не).

a

Ако искате да виждате само обектите с грешки:

2 Кликнете върху етикета Only errors (Само грешки) (a).

3 Кликнете върху обект в изгледа на картата.

Резултат: Показва ви се връзка към страницата Equipment
list (Списък на оборудване) за конкретния обект.

4.13 За управление на потребители
В секцията User administration (Администрация на потребители)
можете да създавате нови потребители, както и да променяте
или изтривате съществуващите.

1 В навигационния панел изберете User administration
(Администрация на потребители).

Резултат: Извежда се списъкът с текущите потребители.

ИНФОРМАЦИЯ

Само потребители, които имат същото потребителско
ниво или по-ниско, и един и същи етикет, се
визуализират в този списък. За преглед на вашите
етикети, вижте "4.2.1  За смяна на информация за
профил" на страница 7.

2 За да изтриете текущ потребител, кликнете върху
червеното кръстче до името му.

3 За да редактирате текущ потребител, кликнете върху
иконата с молива. Можете да промените само ролята на
потребител и името му.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако потребителят е забравил паролата си, не можете
да я промените от тук. Потребителят трябва да
използва връзката Forgot password (Забравена парола)
на страницата Login (Вписване).

4 Кликнете върху бутона New (Нов).

Резултат: Извежда се следният прозорец.

5 Попълнете цялата налична информация.

Всички полета със звездичка са задължителни. В зависимост от
типа на потребителя ще трябва да попълните повече или по-
малко информация.

Изискванията към паролата са:

▪ Да бъде от поне 8 символа и най-много 20 символа

▪ Да има поне 1 главна буква (A-Z)

▪ Да има поне 1 малка буква (a-z)

▪ Да има поне 1 цифра

▪ Да има поне 1 специален символ ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Кликнете върху бутона Add user (Добави потребител).

Резултат: Потребителят се добавя към списъка.
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Сега администратор трябва да свърже обект с новия
потребител, в противен случай той няма да вижда данни при
влизане в системата. Вижте "3.3  За влизане в Daikin Cloud
Service" на страница 3 и "4.14.1 За създаване на нов обект" на
страница 30.

4.14 За администрирането на сграда
Чрез секцията Building administration (Администрация на сграда), администраторът може да управлява обектите. Той или тя може
например да свърже обект с потребител, което му позволява да вижда данни от този обект.

4.14.1 За създаване на нов обект

Daikin администратори, филиали и монтажници могат да създават нови обекти. Накрая те могат да свържат нов обект със
съществуващ потребител, което му позволява да вижда данни от този обект.

1 В навигационния панел изберете Site list (Списък на обекти) под Building administration (Администрация на сграда).

Резултат: На дисплея се показват текущо наличните обекти. Има избор между два изгледа: Технически или Плащане.
Техническият изглед предоставя допълнителна информация за идентификационния номер, вида на настройката, броя
контролери и броя на вътрешните модули в даден обект.

2 Кликнете върху бутона Create site (Създай обект).

Резултат: Извежда се следният раздел.

3 Изберете правилната опция Setup Type (Тип на настройване), в зависимост от закупения продукт. Вижте също и "За управление
на обекта и неговите контролери" на страница 31.

4 Попълнете необходимата информация под "Информация за обект".

Резултат: Във фонов режим Google Карти извършва проверка и се показва вградена валидация:

▪ Когато всичко е наред, полето ще бъде зелено.
▪ Ако не се намери нищо или има грешка, полето ще бъде червено и ще има обяснение под него.
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5 Първо попълнете държавата и града. Те ще бъдат съчетани, за да се определи автоматично часовата зона. Ако тя не е
правилна, можете да я промените ръчно.

6 Изберете пакет от падащия списък. Налични са следните опции:

▪ Пакет A (Лиценз за достъп): дава достъп до Daikin Cloud Service.

▪ Пакет A (Лиценз за достъп) + Пакет B (Лиценз за сервиз): пакет B предлага достъп до дистанционна диагностика. Вижте
"4.18 За дистанционната диагностика" на страница 37.

7 Попълнете необходимата информация за избрания пакет.

a

8 Ако информацията за контакт за пакет B е същата като пакет А, поставете отметка в полето (a).

9 Попълнете информация в полето Purchase order (Поръчка) за Пакет B.

10 Кликнете върху бутона Add site (Добави обект).

Резултат: Обектът е създаден и пакетите са активирани за пробен период.

▪ Създава се контролер.

▪ Вие, като създател на обекта, автоматично се асоциирате с обекта. Сега можете да редактирате обекта. Вижте "4.14.2  За
редактиране на обекти" на страница 31.

4.14.2 За редактиране на обекти

За управление на обекта и неговите контролери

1 В навигационния панел изберете Site list (Списък на обекти) под Building administration (Администрация на сграда).

Резултат: На дисплея се показват текущо наличните обекти.
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a

2 Кликнете върху иконата на молив (a), за да редактирате обект.

Резултат: Извежда се следният раздел.

b

Редактирайте обекта според необходимото:

3 Дайте на присвоените контролери по-удобно за ползване име, като кликнете върху иконата на молив (b). Това е полезно, когато
има няколко контролера, за да ги различавате лесно. Ако има само 1 контролер, няма реална полза от това.

Резултат: Името (c) става редактируемо. Икона на диск (d) и икона за отмяна (e) са достъпни в съседство с полето за име.

ec d f gh

4 След като въведете новото име на контролера, кликнете върху иконата за диск (d).

ИНФОРМАЦИЯ

Controller LC Number (LC номер на контролер) (h) ще
бъде поискан по време на мрежово пускане в употреба
на контролера.
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Мрежово пускане в употреба може да бъде завършено едва когато бъде изпълнено до датата, посочена в прозореца за пускане в
употреба. Ако е необходимо, този прозорец може да се удължи с 3 месеца.

5 Удължете пускането в употреба на контролер чрез кликване върху бутона Extend (Удължение) (f).

6 Изтрийте контролер, който не е въведен в експлоатация, като кликнете върху червения кръст (g) в колоната Delete (Изтриване).

ИНФОРМАЦИЯ

A commissioned controller cannot be deleted (Пуснат в
експлоатация контролер не може да се изтрива).

7 Попълнете регион за по-лесно групиране на обектите.

Регионите се използват например по време на дистанционна диагностика. Вижте "4.18 За дистанционната диагностика" на
страница 37.

8 Кликнете върху бутона Add controller (Добави контролер) за добавяне на контролер (до максимум 10 контролера в зависимост от
тип на настройване).

Тип на настройване Максимален брой контролери
intelligent Tablet Controller 10
Локален контролер 5
intelligent Touch Manager 5

За управление на потребители в обект

Когато редактирате обект, можете да свържете потребители с този конкретен обект, да ги премахнете от обекта или да управлявате
уведомленията им по имейл.

1 В долната част на прозореца кликнете върху червения кръст до потребител, за да отмените неговото разпределяне към този
обект.

Резултат: Това ще премахне само потребителя от обекта, а няма напълно да изтрие профила.

2 За да активирате или деактивирате известията по имейл, кликнете върху полетата M/L1/L2/L3 до името на потребителя.
(Червеното поле означава, че е активирано).

Ако кликнете върху полето M, потребителят ще получи имейл при възникване на неизправност.

Полетата L1/L2/L3 позволяват активирането на уведомления по имейл за предвиждания (вижте "4.18.4 За използване на настройка
на предвиждане" на страница 40):

▪ L1 предвижданията засягат модули, които скоро може да изпаднат в грешка.

▪ L2 уведомленията ще уведомят потребителите за бъдещи грешки в средносрочен план.

▪ L3 уведомленията ще уведомят потребителите за бъдещи грешки в дългосрочен план.

В зависимост от потребителския профил ще можете да активирате повече или по-малко уведомления по имейл.

3 За да добавите потребител към този обект, превъртете до долната част и кликнете върху бутона Add user to site (Добавяне на
потребител към обект).

Резултат: В дъното на списъка се извежда падащ списък, заедно с бутони Save (Запис) и Cancel (Отмяна).

4 От падащия списък изберете потребителя, който искате да разпределите към този обект.

Първо вижте "4.13 За управление на потребители" на страница 29 за създаване на потребител чрез модула за администрация на
потребители.

5 Кликнете върху бутона Save (Запис).

Резултат: Потребителят се свързва с обекта.

За управление на пакети

След като бъде получено плащането, избраният пакет трябва да бъде активиран. В случай на множество пакети, всеки пакет трябва
да бъде активиран отделно.

1 Отидете в екрана "EDIT SITE" "За управление на обекта и неговите контролери" на страница 31.
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a

2 Кликнете върху иконата с вертикалните точки (a) отдясно на екрана.

Резултат: Извежда се падащ списък за потвърждение на плащането.

3 Кликнете върху полето за потвърждение на плащането.

Резултат: Извежда се екран за потвърждение на плащането.

ec d f g

4 Въведете датата на изтичане, като въведете датата или използвате календара и кликнете върху бутона Confirm (Потвърждение).

Резултат: Приложението показва съобщение за потвърдено плащане и състоянието на пакета става "Платен". Сега пакетът е
активен.

Резултат: В списъка на обектите иконата на пакета (b) става зелена.
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b

Цветовите кодове за пакетите са:

Синьо: Trial (Проба)

Зелено: Paid (Платено) и активен

Червено: expired (изтекло)

Сиво: отменен пакет

Оранжево: Payment pending (Чакащо плащане)

След отмяна, пакетът може да бъде повторно активиран от монтажник или друг с по-високи права (администратор или филиал на
Daikin), като изберете "заявете удължение". Ако това е извършено преди датата на изтичане на пакета, цветът на пакета става
оранжев.

Командите Заявете удължение (c) и Отмяна на пакет (d) са разположени в падащия списък.

ИНФОРМАЦИЯ

При отмяна на пакет, той ще остане активен до
изтичане на срока на валидност.

c d

Ако пакетът е изтекъл (червен), той ще остане червен, дори ако е избрано "Заявете удължение" (c). И в двата случая цветът на
пакета ще стане зелен, веднага щом плащането бъде потвърдено.

4.15 За управление на зони
Можете да групирате устройствата си, за да направите настройката за облака да съответства на действителната ви конфигурация.
За целта, Daikin Cloud Service използва зони.

1 В навигационния панел изберете Zones (Зони) под Building administration (Администрация на сграда).

Резултат: На дисплея се показват текущите зони.
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a c b d

2 От средството за избор на обекти изберете обекта (a), за който искате да управлявате зоните.

3 Кликнете върху синия плюс бутон (b), ако искате да добавите нова зона към съществуваща зона (c) или на ниво обект (d).

Резултат: Извежда се поле за въвеждане на име на зона.

4 Попълнете име на зона и кликнете върху бутона Save (Запис).

ec f

5 С влачене и пускане преместете модулите (f) в съответната зона (c).

Можете да създадете само до 3 нива на зони. Ето защо няма бутон "син плюс" на най-ниското ниво в екранната снимка (e).

6 Кликнете върху иконата на молив, за да редактирате зона. Това ще ви позволи само да редактирате името на зоната.

7 Кликнете върху иконата на червения кръст, за да изтриете зона. Ако изтриете зона, съдържаща 1 или повече модули, те (а) се
премества на ниво обект.

4.16 За конфигурация на електромер
Страницата Electric meter configuration (Конфигурация на електромер) съдържа списък на контролерите, свързани с активния обект и
свързаните електромери. На този екран задавате колоната Energy consumption type (Тип разход на енергия) на HVAC system (HVAC
система (отопление, вентилация климатик)) или на non-HVAC system (не-HVAC система).

1 В навигационния панел изберете Electric meter configuration (Конфигурация на електромер) под Building administration
(Администрация на сграда).

Резултат: Извежда се следният раздел.

a

2 Кликнете върху иконата на молив (a).

Резултат: Падащият списък Energy consumption type (Тип разход на енергия) става активен.
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b

3 Изберете тип разход на енергия от падащия списък Energy consumption type (Тип разход на енергия).

4 Кликнете върху иконата на диск (b).

Резултат: Типът разход на енергия се задава в новата система.

4.17 За управление на външни
модули

Daikin Cloud Service ви позволява да преглеждате наличната
информация за външни модули. Повечето информация е само
за сведение, но можете да дадете на модулите по-удобно за
ползване име и да зададете област (в м²).

1 В навигационния панел изберете Outdoor units (Външни
модули) под Building administration (Администрация на
сграда).

Резултат: На дисплея се показват текущо наличните
външни модули.

a

2 За да редактирате външен модул, кликнете върху иконата с
молива (a).

Резултат: Полето Name (Име) and Area (m2) (Площ (м2))
може да се редактира.

b

3 Редактирайте външния модул според необходимото.

4 След приключване кликнете върху иконата на диск (b).

4.18 За дистанционната диагностика
ИНФОРМАЦИЯ

По подразбиране, секцията Remote diagnostics
(Дистанционна диагностика) може да се достъпва само
от филиали и от профили с по-високи права.
Администраторите на обекти и монтажниците могат да
получат тези функции чрез закупуване на пакет A + B.

4.18.1 За управление на историята на
алармите

История на алармите дава общ преглед на всички
предупреждения и грешки, настъпили на вашите налични
обекти.

Контролерите непрекъснато наблюдават модулите в обектите.
Те откриват аларми (като аларми за влага) и ги изпращат до
облака на редовни интервали (например на всеки два часа,
докато алармата не се задейства).

Алармите винаги влизат в системата със статус "отворен".

1 В навигационния панел изберете Alarm history (История на
алармите) под Remote diagnostics (Дистанционна
диагностика).

Резултат: Ще се покаже общ преглед на алармите в
обектите ви.

d b a c

Този прозорец позволява много филтриране и сортиране и има
2 различни изгледа:

▪ Групиран изглед (a) дава ясен обзор; алармите се групират на
базата на кода за аларма. Това означава, че обектът е
същият, модулът е същият, но има няколко пъти на
възникване (b). Цифрата в колоната Occurrences (Случаи)
показва броя на идентичните аларми.

▪ Плосък изглед (c) показва всички аларми поотделно.

2 За да промените периода, за който искате да видите
аларми, изберете нова От или До дата, като кликнете върху
иконата на календара (d).

3 Използвайте филтрите в горната част на таблицата, за да
се показва само определена информация.

4 За да видите само определени обекти, видове аларми или
състояния на задачи, изберете стойност от падащите
списъци.
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Резултат: Приложението ще се актуализира автоматично и
ще покаже само алармите, които съответстват на
стойностите.

e

За да премахнете отново филтъра:

5 Кликнете върху малката буква х в падащия списък (e).

6 В другите полета за филтриране можете просто да
въведете стойност (напр. код на аларма Alarm code (Код на
аларма)).

Резултат: Приложението ще се актуализира автоматично и
ще покаже само алармите, които съответстват на
стойността.

h f g

За изчистване на всички филтри:

7 Кликнете върху бялата буква Х в дясно (f).

Ако искате да покажете определена информация за аларма
директно в тази страница с преглед:

8 Кликнете върху иконата с 3 вертикални точки (g).

Резултат: Показва се падащ списък, показващ етикети с
информация за всички други аларми.

9 Изберете информацията, която искате да се показва в
прозореца за преглед.

За да проверите всички подробности за алармата в 1 прозорец:

10 Кликнете върху иконата за око (h) отдясно.

Резултат: Извежда се следният раздел.

В този прозорец Alarm details (Детайли за аларма) можете да
смените статуса на задачата (Open (Отворен)/Acknowledged
(Потвърдено)/Closed (Затворен)) и да видите всички данни за
всяко възникване на алармата.

В долната част можете да видите кога алармата е била
предадена за първи път от контролера. Контролерът, разбира
се, ще прекрати предаването на алармата едва след като тя
реално бъде отстранена в модула, а не когато промените
статуса на задачата Acknowledged (Потвърдено) или Closed
(Затворен) в облака.

ИНФОРМАЦИЯ

Независимо кое възникване на алармата сте избрали в
списъка, затварянето винаги ще се извършва само при
последно предадената.

Ако затворите аларма преди да бъде реално отстранена в
модула, ще се стартира нов ред за алармата в страницата
Alarm history (История на алармите), дори и това да е същата
аларма.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да затворите потвърдената (и
технически отстранена) аларма, иначе няма да
получавате повече имейл, ако точно същата аларма
възникне отново на същия модул.

i

Можете да отворите отново потвърдените и затворени аларми
или дори ръчно да маркирате алармите като отворени: в този
случай цветът на бутона Open (Отворен) е различен (i).
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Има също 2 цветови схеми за задачите Acknowledged
(Потвърдено) и Open (Отворен):

▪ Една за ръчно маркирани алармени събития (j)

▪ Една за автоматично потвърдените, когато предходна аларма
е била ръчно потвърдена (k), нарича се още "призрачни
бутони".

ИНФОРМАЦИЯ

Контролерът продължава да изпраща случаи, докато
грешката не бъде отстранена технически.

Потребителите, които са разпределени към обекта, ще
получават имейл при всяко предаване.на отворена аларма от
контролера. След потвърждаване, този потребител вече няма
да получава имейли за тази конкретна аларма. Логично
техникът ще бъде изпратен на място, но докато не пристигне и
не предприеме действия, алармата ще се появи като
потвърдена.

4.18.2 За използване на анализ на вътрешен
модул

Екранът Indoor unit analysis (Анализ на вътрешен модул) показва
оперативни данни за вътрешните модули. Секцията позволява
да изтегляте почасови оперативни данни за всеки вътрешен
модул.

1 От средството за избор на обекти изберете обекта, за който
искате да изпълните анализ на вътрешен модул.

2 В навигационния панел изберете Indoor unit analysis
(Анализ на вътрешен модул) под Remote diagnostics
(Дистанционна диагностика).

Резултат: Ще се покаже общ преглед на вътрешните
модули за избрания обект.

a cb

Този прозорец позволява много филтриране и сортиране.

За да промените периода, за който искате да видите
информация за вътрешен модул:

3 Изберете нов месец, като кликнете върху иконата на
календара (a).

Използвайте филтрите в горната част на таблицата, за да се
показва само определена информация.

4 Просто въведете стойност.

Резултат: Приложението ще се актуализира автоматично и
ще покаже само модулите, които съответстват на
стойността.

За изчистване на всички филтри:

5 Кликнете върху бялата буква Х в дясно (b).

За да добавите информация за вътрешен модул към тази
страница за преглед:

6 Кликнете върху иконата с 3 вертикални точки (c).

Резултат: Показва се падащ списък, показващ етикети с
информация за всички вътрешни модули.

7 Изберете информацията, която искате да се показва в
прозореца за преглед.

За изтегляне на данни за почасовата работа на този обект:

8 Кликнете върху бутона за изтегляне в дясно.

За да изтеглите пълната таблица като Microsoft Excel:

9 Кликнете върху съответния бутон.

4.18.3 За използване на анализ на външен
модул

Екранът Outdoor unit analysis (Анализ на външен модул) показва
оперативни данни за външните модули. Секцията позволява да
изтегляте почасови оперативни данни за всеки външен модул.

1 От средството за избор на обекти изберете обекта, за който
искате да изпълните анализ на външен модул.

2 В навигационния панел изберете Outdoor unit analysis
(Анализ на външен модул) под Remote diagnostics
(Дистанционна диагностика).

Резултат: Ще се покаже общ преглед на външните модули
за избрания обект.
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a bc

d

За да промените периода, за който искате да видите
информация за външен модул:

3 Изберете нов месец, като кликнете върху иконата на
календара (a).

За да добавите информация за външен модул към тази
страница за преглед:

4 Кликнете върху иконата с 3 вертикални точки (b).

Резултат: Показва се падащ списък, показващ етикети с
информация за всички външни модули.

5 Изберете информацията, която искате да се показва в
прозореца за преглед.

6 За да изтеглите почасовите оперативни данни за 1 модул,
кликнете върху бутона за изтегляне отдясно (c).

7 За да изтеглите пълната таблица като Microsoft Excel,
кликнете върху съответния бутон (d).

4.18.4 За използване на настройка на
предвиждане

На страницата Prediction setup (Настройка на предвиждане)
можете да активирате предвиждането на неизправности за
свързаните към контролера модули.

1 От средството за избор на обекти изберете обекта, за който
искате да изпълните настройка на предвиждане.

2 В навигационния панел изберете Prediction setup
(Настройка на предвиждане) под Remote diagnostics
(Дистанционна диагностика).

Резултат: Извежда се следният раздел.
a

3 Активирайте предвиждането на неизправностите, като
кликнете върху бутона за превключване (a).

Резултат: По време на активирането, съобщението Ready
to send (Готово за изпращане) се показва в колоната Status
(Статус) (b). Активирането на предвиждането на
неизправност може да отнеме до един час. След
активиране, колоната Status (Статус) показва съобщението
Sent (Изпратено).

b

Ако предвиждането на неизправност е активирано и системата
предвижда неизправността на даден модул, ще се генерира
аларма и ще се изпрати до страницата с история на алармите.
(Вижте "4.18.1  За управление на историята на алармите"  на
страница 37).

4.18.5 За използване на отчитане
Тази функционалност е достъпна само за филиалите на Daikin и
администраторите на Daikin, ако е активиран пакет B.

1 В навигационния панел изберете Reporting (Отчитане) под
Remote diagnostics (Дистанционна диагностика).

Резултат: Извежда се екран за настройка.

2 Изберете обекта (a), за който искате да видите отчета.
a

3 Изберете желания интервал от време (b).

4 Задайте полетата Time period (Период от време) (c). (макс.
1 година).

5 Изберете опциите за настройки (d), които искате.

6 Маркирайте полетата (e) на секцията Lines to include (Линии
за включване).

7 Кликнете върху бутона Download report (Изтегляне на отчет)
(f).
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b

e f

dc

Резултат: В долната част на екрана се появява съобщение
(g).

b

fhge

dc

8 Кликнете върху бутона Save (Запис) (h).

Резултат: Съобщението в долната част на екрана се
променя.

i

9 Кликнете върху бутона Open (Отворен) (i).

Резултат: Появява се екран, показващ изтегления zip файл

10 Кликнете два пъти върху реда, за да отворите файла в
Excel.

Резултат: Отваря се файлът на Excel.
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