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1 O tomto dokumentu
Tato příručka vysvětluje způsob použití webových stránek služby
Daikin Cloud Service. Poskytuje podrobnosti o uživatelském
rozhraní a postupem pro efektivní práci.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme o následující:

▪ Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Určeno pro:
Všichni uživatelé.

INFORMACE

Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo
školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na
farmách, nebo pro komerční a domácí použití určenými
osobami.

Původní dokumentace je napsána v  angličtině. Ostatní jazyky jsou
překlady.

Služba Daikin Cloud Service má 5 úrovní přístupu. Tento dokument
popisuje rozhraní od nejvyšší dostupné úrovně (profil). Některé
funkce pro vás nemusí být dostupné, nebo se snímky obrazovky
mohou lišit.

Tento dokument platí pro software verze 2.0. Mohou se zde
vyskytovat odchylky od skutečného provedení.

2 Podmínky používání služby
Daikin Cloud Service

Než budete moci použít tuto rozhraní služby Daikin Cloud Service,
musíte přijmout podmínky použití.

Můžete si je přečíst na webu https://cloud.daikineurope.com a
kliknutím na kartu na dolním okraji stránky.

3 Popis systému

3.1 Informace o službě Daikin Cloud
Service

Služba Daikin Cloud Service je přístupná prostřednictvím webu
https://cloud.daikineurope.com.

Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service vám umožňuje
ovládat klima v budově z jakéhokoliv místa. Můžete se připojit k
několika místům v budově a přistupovat k nim prostřednictvím
jakéhokoliv zařízení s přístupem k webu. Instalační technici a
mechanici mají rovněž přístup ke cloudové službě, takže se mohou
přihlašovat k zařízení vzdáleně a okamžitě provádět odstraňování
poruch, pokud se nějaká vyskytne. Uživatelsky přívětivé rozhraní
usnadňuje ovládání a automatické sledování spotřeby energie
pomáhá snižovat náklady v dlouhodobém ohledu.

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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K dispozici je 5 úloh:
1 Správce Daikin,
2 Přidružený člen Daikin,
3 Instalační technik,
4 Správce,
5 Operátor.

Podle vaší úlohy uvidíte více nebo méně funkcí (viz "3.5 Přístupové
úrovně" na stránce 4).

3.2 Používání souborů cookie
Služba Daikin Cloud Service používá soubory cookie. Můžete si je
přečíst na webu https://cloud.daikineurope.com/ a kliknutím na
odkaz SOUBORY COOKIE na dolním okraji stránky.

3.3 Přihlášení ke službě Daikin Cloud
Service

1 V prohlížeči přejděte na web https://cloud.daikineurope.com.

Výsledek: Zobrazí se stránka přihlášení. Pokud se zde
nacházíte poprvé, doporučuje společnost Daikin přijmout
používání souborů cookie (a) na dolním okraji okna. Chcete-li
se dozvědět další informace o používání souborů cookie, viz
také "3.2  Používání souborů cookie"  na stránce  3, nebo
klikněte na odkaz Learn more (Další informace) (b) na dolním
okraji obrazovky.

ab

2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Technik společnosti
Daikin zaregistruje vaši e-mailovou adresu jako uživatelské
jméno a poskytne vám originální heslo. Společnost Daikin
doporučuje změnit heslo co nejdříve. Viz "4.2.2  Změna
hesla" na stránce 6.

INFORMACE

Pokud heslo zapomenete, klikněte na odpovídající odkaz
na přihlašovací stránce.

Vaše heslo nikdo nemůže změnit.

3 Vyberte upřednostňovaný jazyk.

4 Klikněte na tlačítko Login (Přihlášení).

Výsledek: Otevře se panel. Další informace o uživatelském rozhraní
viz "3.4  Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service"  na
stránce 3.

INFORMACE

Při prvním přihlášení se zobrazí podmínky použití. Pečlivě
si je přečtěte.

Zaškrtněte pole a klikněte na tlačítko Accept (Přijmout).

3.4 Uživatelské rozhraní služby Daikin
Cloud Service

3.4.1 Informace o panelu

ed

a b c

Obrazovka Dashboard () je rozdělena na 5 částí:

▪ Část Multi-site combined consumption (last 30 days) () (a). Tato
tabulka ukazuje agregované údaje ze všech míst, ke kterým máte
přístup za posledních 30 dní.

a

▪ Část Controllers () (b). Zde můžete vidět počet ovladačů
uvedených do provozu online, s probíhajícím uvedením do
provozu a počet ovladačů uvedených do provozu offline (modrá =
online, oranžová = probíhající uvedení do provozu, červená =
offline).

b

▪ Část Packages () (c). Zde můžete vidět počet balíků "A" a "B" a
jejich stav. Viz také "4.14.1  Vytvoření nového místa"  na
stránce 28 a "4.14.2 Úprava míst"  na stránce 30, kde jsou další
informace o balících a jejich stavu.

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

▪ Část Management points () (d) zobrazuje aktuální stav všech
jednotek.

d

▪ Část umístění Sites () (e). Mapa poskytuje přehled všech vašich
umístění. Kliknutím na polohu umístění zobrazíte předpověď
počasí pro danou lokalitu (červená = chyba jednotky, oranžová =
chyba ovladače, modrá = vše OK).

e

3.4.2 Informace o hlavních součástech
uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní služby Daikin Cloud Service je tvořeno
následujícími hlavními součástmi:

a d b e cf

▪ Navigační podokno (a), které umožňuje se pohybovat mezi
jednotlivými funkcemi.

▪ Horní panel nástrojů s voličem místa (b), který ukazuje všechny
instalace, a rozevírací nabídku profilů uživatele (c).

▪ Drobečková navigace (d), která poskytuje zpětnou vazbu o
struktuře uživatelského rozhraní.

▪ Obsah (e) zobrazuje aktuální situaci.

▪ Logo Daikin (f). Když kliknete na logo Daikin (f), zobrazí se panel.

INFORMACE

Uživatelské rozhraní je responzivní, takže vypadá dobře na
všech zařízeních (pracovní stanice, tablety a telefony).
Přizpůsobí se dostupné velikosti displeje.

To například znamená, že navigační podokno bude na
menších zařízeních skryté.

Když je navigační podokno skryté a chcete jej znovu zobrazit:

a

1 Klikněte na ikonu "hamburgeru" (a) v pravém horním rohu.

Výsledek: Nahoře se zobrazí navigační podokno.

3.5 Přístupové úrovně
K dispozici je 5 úloh uživatele, každá s odlišnou úrovní přístupu. Podle vaší úlohy uvidíte více nebo méně dostupných funkcí.

5 úloh uživatele podle hierarchie:

▪ Správci Daikin

▪ Přidružení členové Daikin

▪ Instalační technici

▪ Správci míst

▪ Operátoři

Následující tabulka zobrazuje funkce, které NEJSOU dostupné všem úlohám uživatele.

Dostupné funkce Správci Daikin Přidružení
členové
Daikin

Instalační
technici

Správci míst Operátoři

Může číst poznámky k vydání (viz "4.2.4 Přečtení
poznámek k vydání" na stránce 7).

✔
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Dostupné funkce Správci Daikin Přidružení
členové
Daikin

Instalační
technici

Správci míst Operátoři

Monitorování a řízení – seznam zařízení (změna názvu
zařízení) (viz "4.3.1 Změna názvů zařízení" na
stránce 7)

✔ ✔ ✔ ✔

Monitorování a řízení – seznam zařízení (pokročilé řízení)
(viz "4.3.2 Ovládání všech jednotek na vybraném
místě" na stránce 8)

✔ ✔ ✔ ✔

Monitorování a řízení – plán (viz "4.4 Řízení časových
plánů" na stránce 12)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Monitorování a řízení – vzájemné propojení (viz
"4.5 Propojení události s akcí ovládání (vzájemné
propojení)" na stránce 15

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Správa energie - cílová nastavení energie (viz
"4.11 Správa cílových nastavení energie" na stránce 26)

✔ ✔ ✔ ✔

Správa uživatelů (viz "4.13 Správa uživatelů" na
stránce 27).

✔ ✔ ✔ ✔

Správa budovy - seznam míst (viz "4.14 Správa
budov" na stránce 28)

✔ ✔ ✔ ✔**

Správa budovy -– zóny (viz "4.15 Správa zón" na
stránce 34).

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Správa budovy - konfigurace měřicího přístroje (viz
"4.16 Provedení konfigurace elektroměru" na
stránce 35)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Správa budovy - venkovní jednotky (viz "4.17 Správa
venkovních jednotek" na stránce 35)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Vzdálená diagnostika - historie alarmů (viz "4.18.1 Správa
historie alarmů" na stránce 35)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Vzdálená diagnostika - analýza vnitřní jednotky (viz
"4.18.2 Použití analýzy vnitřní jednotky" na stránce 37)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Vzdálená diagnostika - analýza venkovní jednotky (viz
"4.18.3 Použití analýzy venkovní jednotky" na
stránce 38)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Vzdálená diagnostika - nastavení prognózy (viz
"4.18.4 Použití nastavení prognózy" na stránce 38)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Vzdálená diagnostika - Zprávy (viz "4.18.5 Použití
zpráv" na stránce 38)

✔ ✔

* Může pouze zobrazovat nastavení
** Může pouze zobrazovat nebo upravovat informace o místě, nemůže vytvářet

*** Dostupné pouze v případě, že je aktivováno přidruženým členem Daikin

3.6 Rozhodnutí o nepoužívání
cloudového režimu

Pokud se správce místa rozhodne nepoužívat předplatné služby
Daikin Cloud Service, může tak učinit sám.

3.6.1 Přepnutí z režimu připojení ke cloudu do
samostatného režimu

Správce místa se může rozhodnout a vypnout své předplatné v
režimu připojení ke cloudu a přejít do samostatného režimu
prostřednictvím aplikace. Jednotka intelligent Tablet Controller pak
bude pracovat v samostatném režimu.

V samostatném režimu pak budou dostupné plány a režim
vzájemného propojení.

Chcete-li přepnout z režimu připojení ke cloudu do samostatného
režimu prostřednictvím aplikace, postupujte následujícím způsobem:

1 Otevřete aplikaci intelligent Tablet Controller.

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.

2 Klikněte na možnost "Tablet Setting" (Nastavení tabletu).

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka.
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3 Klikněte na tlačítko Z cloudového do lokálního režimu.

Výsledek: Zobrazí se obrazovka, která umožní zadání hesla.

4 Zadejte heslo (výchozí: "daikin") a klikněte na pole OK (OK).

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno. Před dalším
pokračováním se ujistěte, že chcete ukončit režim připojení ke
cloudu a jeho výhody.

5 Kliknutím na pole Yes (Ano) potvrďte.

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno. Systém se nyní
nachází v samostatném režimu a po kliknutí na tlačítko Yes
(Ano) se restartuje.

6 Klikněte na tlačítko OK (OK).

Výsledek: Systém se restartuje. Nyní budete moci používat plány a
vzájemné propojení prostřednictvím lokálního rozhraní.

4 Provoz

4.1 Přepínání mezi různými místy
Pokud musíte spravovat několik různých míst, nastaví technik Daikin
tyto parametry tak, aby byly dostupné ve voliči míst.

Chcete-li prohlížet instalace z jiného místa, jednoduše jej vyberte ve
voliči míst.

4.2 Změna profilu
a

Rozevírací nabídka (a) ukazuje přihlašovací jméno a funkci
(například operátor, správce atd.).

Kliknutím do rozevírací nabídky můžete provést změny v profilu a
také změnit heslo.

Rozevírací nabídka rovněž umožňuje přihlásit se a ověřit číslo
stávající verze aplikace a poznámky k vydání (nebo historii).

4.2.1 Změna informací profilu
Můžete pouze změnit své jméno, propojenou e-mailovou adresu a
jazyk pro e-mailová oznámení.

INFORMACE

Pokud změníte svůj e-mail, obdržíte e-mailovou zprávu na
novou e-mailovou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz
pro ověření. Na odkaz musíte kliknout, abyste novou e-
mailovou adresu ověřili. Při následujícím přihlášení musíte
použít novou e-mailovou adresu.

1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte možnost My
profile (Můj profil).

Výsledek: Zobrazí se následující okno.

2 Proveďte změny.

3 Klikněte na tlačítko Update profile (Aktualizovat profil).

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací okno.

Výsledek: Váš profil se změnil a aplikace se automaticky vrátí do
hlavního okna.

4.2.2 Změna hesla
Společnost Daikin doporučuje změnit heslo, které vám přidělil
technik.
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1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte pole Change
password (Změnit heslo).

Výsledek: Zobrazí se následující okno.

2 Proveďte změny.

3 Klikněte na tlačítko Change password (Změnit heslo).

Výsledek: Zobrazí se zpráva s potvrzením a heslo je změněno.

4.2.3 Odhlášení od systému
Od systému se můžete manuálně odhlásit.

INFORMACE

Z bezpečnostních důvodů jste po 2,5 hodinách odhlášeni
automaticky.

1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte pole Logout
(Odhlášení).

Výsledek: Jste odhlášeni a aplikace se vrátí na stránku přihlášení.

4.2.4 Přečtení poznámek k vydání

INFORMACE

Tato část je platná pouze pro správce Daikin.

Když kliknete na rozevírací nabídku profilu uživatele, uvidíte přímo
aktuální verzi služby Daikin Cloud Service.

1 V rozevírací nabídce profilu uživatele vyberte pole Version
{versionNumber} (more info) (Verze {versionNumber} (další
informace)) a prostudujte si poznámky k vydání.

Výsledek: Zobrazí se poznámky k vydání.

4.3 Monitorování a ovládání zařízení
V okně seznamu zařízení můžete vybrat ovládání všech jednotek
vybraného místa, všech jednotek (jedné nebo více) vybraných zón
nebo ovládání jedné specifické jednotky.

Je možné, že bude vidět červená čára upozornění. Poskytuje další
informace k problémům s ovladači.

4.3.1 Změna názvů zařízení

INFORMACE

Tato část je platná pouze pro správce Daikin, přidružené
členy, instalační techniky a správce míst.

1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list
(Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování
a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek.

3 Na dolním okraji obrazovky klikněte na tlačítko Edit equipment
names (Upravit názvy zařízení).

Výsledek: Všechny názvy zařízení bude možné upravovat.
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4 Změňte názvy zařízení podle potřeby a klikněte na tlačítko
Save (Uložit). Použít můžete až 12 znaků.

Výsledek: Zobrazí se potvrzovací zpráva a nové názvy jsou použity.

INFORMACE

Nejsou povoleny duplicitní názvy.

4.3.2 Ovládání všech jednotek na vybraném
místě

Nastavení základních funkcí u všech jednotek
nebo skupiny jednotek najednou
Existují některé základní funkce, které můžete na všechny jednotky
specifického místa použít:

▪ Zapnutí nebo vypnutí všech jednotek

▪ Nastavení teploty

▪ Vyberte provozní režim (Fan (Ventilátor), Heating (Vytápění),
Cooling (Chlazení), Dry (Vysoušení), Automatic (Automatika)
nebo Dependent mode (Závislý režim))

▪ Nastavte otáčky ventilátoru (Low (Nízká), Middle (Střední), High
(Vysoká) nebo Automatic (Automatika))

▪ Vyberte směr proudění vzduchu (specifický směr nebo možnost
Swing (Otáčení))

▪ Vyberte režim ventilace (Automatic (Automatika), Bypass (Obtok)
nebo Ventilation mode (Režim větrání))

▪ Nastavte objem ventilace (Low (Nízká), High (Vysoká) nebo Auto
(Automatika))

INFORMACE

Všechny tyto akce ovládání budou použity (automaticky)
pouze na kompatibilní jednotky. Nekompatibilní jednotky
budou příkazy ignorovat.

Stejné funkce lze použít pro každou samostatnou jednotku. Viz
"4.3.3 Ovládání 1 specifické jednotky na místě" na stránce 10.

Pokročilé funkce jsou popsány v samostatné části. Viz "Nastavení
rozšířených funkcí u všech jednotek najednou" na stránce 9.

Můžete rozšířit nebo zúžit výběr jednotek na specifickém místě, a to
pomocí volby zón vlevo. Možnost Zóny umožňuje vybrat dávku
jednotek a nastavit společně jejich parametry. Pokud chcete
nakonfigurovat nastavení pro zóny, viz také "4.15  Správa zón"  na
stránce 34.

Na příkladu níže budete měnit nastavení pro všechny jednotky v
konferenční místnosti.

Na příkladu níže budete měnit nastavení pro všechny jednotky ve
vybraném místě (pro halu, konferenční místnost a cvičení 1).

1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list
(Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování
a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek.
a

3 Klikněte na rozevírací šipku General control panel (Univerzální
ovládací panel) (a).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
afedc

hg

b

4 Zapněte nebo vypněte všechny jednotky přepnutím tlačítka On/
off mode (Režim Zapnuto/Vypnuto) (b).

5 Nastavte teplotu přetažením posuvníku Set temperature
(Nastavená teplota) (c).

6 Klikněte na nabídku Operation mode (Provozní režim) (d).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
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d e f

INFORMACE

Možnost Dependent mode (Závislý režim) je platná pro
některé vnitřních jednotky. Pokud vyberete tuto možnost,
jednotka neurčí svůj vlastní režim, ale bude závist na své
hlavní (řídicí) jednotce. Dostupný (nebo nastavitelný) a
aktuální provozní režim topení/chlazení podřízené jednotky
je určen provozním režimem hlavní jednotky a dostupnými
funkcemi podřízené jednotky. Režim hlavní jednotky
můžete rozpoznat podle ikony slunce a ledového krystalu.

7 Zvolte provozní režim. Možnosti jsou Fan (Ventilátor), Heating
(Vytápění), Cooling (Chlazení), Dry (Vysoušení), Automatic
(Automatika) a Dependent mode (Závislý režim).

8 Klikněte na nabídku Fan speed (Otáčky ventilátoru) (e).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
d e f

9 Zvolte otáčky ventilátoru. Možnosti jsou (Low (Nízká), Middle
(Střední), High (Vysoká) a Automatic (Automatika).

10 Vyberte nabídku Airflow direction (Směr proudění vzduchu) (f).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
d e f

11 Zvolte směr proudění vzduchu. Možnosti jsou směr Direction 0
(Směr 0) až Direction 4 (Směr 4) a Swing (Otáčení).

12 Klikněte na nabídku Ventilation mode (Režim větrání) (g).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

g h

13 Zvolte režim ventilace. Možnosti jsou (Automatic (Automatika),
Bypass (Obtok) a Ventilation mode (Režim větrání).

14 Klikněte na nabídku Ventilation volume (Objem větrání) (h).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
g h

15 Zvolte objem ventilace. Možnosti jsou Low (Nízká), High
(Vysoká) a Auto (Automatika). Můžete rovněž vybrat
zaškrtávací pole Fresh up (Čerstvý).

Poslední varianta umožňuje řídit množství čerstvého vzduchu
dodávaného do místnosti: bude větší nebo menší než množství ven
odsávaného vzduchu. Pokud je do místnosti dodáváno více
vzduchu, bude vytvořen přetlak. Tento režim provozu brání tomu,
aby zápach a vlhkost z kuchyní a toalet proudil do místnosti. Pokud
je do místnosti dodáváno méně vzduchu, bude vytvořen mírný
podtlak. Tento režim provozu brání tomu, aby nemocniční zápach a
bakterie rozptýlené ve vzduchu proudily do chodeb.

Nastavení rozšířených funkcí u všech jednotek
najednou

INFORMACE

Pokročilé funkce nejsou dostupné operátorům.

Existují některé pokročilé funkce, které můžete na všechny jednotky
specifického místa použít:

▪ Maximální limity nastavené hodnoty. Toto určuje, jak nízko nebo
vysoko budou moci uživatelé nastavit teplotu jednotek. To
zabraňuje extrémním nastavením a příslušné vysoké spotřebě
energie.

▪ Omezení dálkového ovladače. Tato nastavení vám umožňuje
určit, co budou moci kteří uživatelé dělat s dálkovými ovladači
jednotek.

Výše uvedené funkce lze rovněž použít pro každou samostatnou
jednotku.

Pokročilé funkce jsou popsány v samostatné části. Viz "Nastavení
základních funkcí u všech jednotek nebo skupiny jednotek
najednou" na stránce 8.

1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list
(Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování
a řízení).
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Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek.

d

a

Můžete rozšířit nebo zúžit výběr jednotek na specifickém místě, a to
pomocí volby zón vlevo. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení pro
zóny, viz také "4.15  Správa zón"  na stránce  34 (toto je určeno
pouze pro správce!).

3 Klikněte na rozevírací šipku General control panel (Univerzální
ovládací panel) (a).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

i

a

4 Klikněte na nabídku Advanced (Pokročilé) (i).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
j

l m

k

n

5 Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (j), pokud
chcete hodnotu Cooling limit (Limit chlazení).

6 Přetáhněte posuvník Cooling limit (Limit chlazení) (k) a nastavte
maximální a minimální limit hodnoty chlazení.

7 Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (l), pokud
chcete nastavit hodnotu Heating limit (Limit topení).

8 Přetáhněte posuvník Heating limit (Limit topení) (m) a nastavte
maximální a minimální limit hodnoty topení.

INFORMACE

Společnost Daikin doporučuje pro většinu instalací nastavit
maximální hodnoty Cooling limit (Limit chlazení) a Heating
limit (Limit topení) na hodnotu 23°C.
Omezení maximálních teplot chlazení a topení zabraňuje
extrémním nastavením a výsledné vysoké spotřebě
energie.

9 V části Remote controller restrictions (Omezení dálkového
ovládání) (n) vyberte funkce, které chcete povolit nebo zakázat
na dálkovém ovladači.

Příklad: Pokud nechcete, aby uživatelé vypínali a zapínali jakékoliv
jednotky, nastavte možnost Start/Stop na hodnotu Prohibited
(Zakázáno). Pokud chcete povolit přepínání mezi topením a
chlazením, nastavte provozní režim na hodnotu Permitted
(Povoleno).

10 Uzavřete rozevírací nabídku General control panel (Univerzální
ovládací panel) (a) kliknutím na šipky nahoru.

Výsledek: Všechna nová nastavení jsou implementována.

4.3.3 Ovládání 1 specifické jednotky na místě
Aktuální stav (ON/OFF) jednotky je zobrazen v seznamu zařízení.

Místo modifikování nastavení všech jednotek na specifickém místě
můžete stejná nastavení modifikovat pro 1 specifickou jednotku.

Nastavení specifické jednotky má prioritu před obecnými nastavení.

1 Ve voliči míst vyberte místo jednotky, které chcete spravovat
jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Equipment list
(Seznam zařízení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování
a řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam všech dostupných jednotek.

a

3 Klikněte na 1 specifickou jednotku (a) v okně seznamu zařízení.

Výsledek: Zobrazí se následující část.
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b a c

md

e

4 Zapněte nebo vypněte všechny jednotky přepnutím tlačítka ON/
OFF (b).

Pokud je jednotka vypnuta (OFF), můžete přesto změnit hodnotu Set
temperature (Nastavená teplota) (m) a otevřete nabídku Operation
mode (Provozní režim) (d).

5 Sledujte naměřenou vnitřní teplotu (c).

Ikona Reset filter (Resetovat filtr) (e) bude viditelná pouze v případě,
kdy jednotka aktivuje nutnost resetování filtru.

6 Můžete registrovat výměnu filtru kliknutím na ikonu Reset filter
(Resetovat filtr) (e). Klikněte na tlačítko Yes (Ano) v potvrzující
zprávě, která se zobrazí.

Výsledek: Tlačítko Reset filter (Resetovat filtr) zmizí ze
seznamu volitelných možností.

7 Přetáhněte posuvník Set temperature (Nastavená teplota) (m) a
nastavte teplotu.

8 Pokud se to jednotky týká, klikněte na nabídku Operation mode
(Provozní režim) (d).

Výsledek: Zobrazí se následující část. V závislosti na typu
jednotky se volitelné možnosti mohou odlišovat.

f g

9 Zvolte provozní režim. Možnosti jsou ventilátor, topení,
chlazení, vysoušení a automatika.

INFORMACE

Přepnout do režimů topení, chlazení a automatika můžete
pouze na hlavní jednotce režimu. Hlavní jednotku režimu
můžete rozpoznat podle ikony slunce a ledového krystalu.
Jednotky v závislém (řízeném) režimu budou následovat
provoz hlavní jednotky.

10 Pokud se to jednotky týká, klikněte na nabídku Fan speed
(Otáčky ventilátoru) (f).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
f g

11 Zvolte otáčky ventilátoru. Možnosti jsou v závislosti na jednotce
následující – nízké, střední, vysoké a/nebo vysoké a nízké.

12 Klikněte na nabídku Advanced (Pokročilé) (g).

Výsledek: Zobrazí se následující část.
j l

k mn

13 Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (j), pokud
chcete hodnotu Cooling limit (Limit chlazení).

14 Přetáhněte posuvník Cooling limit (Limit chlazení) (k) a nastavte
maximální a minimální limit hodnoty chlazení.

15 Vyberte odpovídající možnost Enable (Povoleno) (l), pokud
chcete nastavit hodnotu Heating limit (Limit topení).
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16 Přetáhněte posuvník Heating limit (Limit topení) (m) a nastavte
maximální a minimální limit hodnoty topení.

INFORMACE

Společnost Daikin doporučuje pro většinu instalací nastavit
maximální hodnoty Cooling limit (Limit chlazení) a Heating
limit (Limit topení) na hodnotu 23°C.
Omezení maximálních teplot chlazení a topení zabraňuje
extrémním nastavením a výsledné vysoké spotřebě
energie.

17 V části Remote controller restrictions (Omezení dálkového
ovládání) (n) vyberte funkce, které chcete povolit nebo zakázat
na dálkovém ovladači.

Příklad: Pokud nechcete, aby uživatelé vypínali a zapínali jakékoliv
jednotky, nastavte možnost Start/Stop na hodnotu Prohibited
(Zakázáno). Pokud chcete povolit přepínání mezi topením a
chlazením, nastavte provozní režim na hodnotu Permitted
(Povoleno).

18 Kliknutím na jednotku uzavřete ovládací okno.

Výsledek: Všechna nová nastavení jsou implementována.

4.4 Řízení časových plánů
Operátor může naprogramované plány pouze číst, nemůže je
vytvářet nebo měnit.

Před započetím konfigurování časových plánů si prostudujte logiku a
terminologii služby Daikin Cloud Service. Začněte vytvářením
"ročního plánu". Tím určíte dotyčný interval. Níže je uveden
"program", který může být zapnutý a vypnutý a obsahuje skutečné
příkazy.

Existuje také možnost přidat výjimku plánu (například intervaly
dovolené). Tím se potlačí aktivní roční plán.

4.4.1 Vytvoření ročního časového plánu
Můžete vytvořit jeden nebo více časových intervalů pro různá roční
období.

V těchto plánech je možné měnit všechna nastavení, jak je popsáno
v "4.3.2 Ovládání všech jednotek na vybraném místě" na stránce 8.

Nastavení plánu je potlačeno ovládáním akcí provedených přímo v
bodě řízení nebo prostřednictvím jiných funkcí ovladače na
platformě.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Schedule (Plán) v
nabídce Monitoring & control (Monitorování a řízení).

Výsledek: Zobrazí se následující strany. Aktuální plány, pokud
existují, se zobrazí vpravo od kalendáře.

2 Klikněte na tlačítko Add yearly schedule (Přidat roční plán).

Výsledek: Je přidán nový řádek.

d a b c e

3 Vyplňte název plánu (a) a zvolte počáteční datum (b) a konečné
datum (c).

d

4 V případě potřeby můžete přiřadit barvu nově vybranému plánu
a to jeho vybráním z rozevírací nabídky (d) vlevo.

Tato barva bude používána v kalendáři v levé části k označení
období plánu.

5 Klikněte na symbol zaškrtnutí (e).

Výsledek: Plán je vytvořen.

INFORMACE

Počáteční datum a konečné datum neplatí pro specifický
rok.

Počáteční datum a konečné datum plánu se NESMÍ
překrývat.

Pokud se pokusíte sestavit nový plán s překrývajícími se daty,
zobrazí se výstraha níže a nebudete moci akci dokončit.
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4.4.2 Přidání programu do časového plánu
Můžete například spustit jednotky a změnit jejich provozní režim,
který bude aktivován v jistý okamžik pro specifickou jednotku.

1 Klikněte na tlačítko Add program () (a) vpravo od řádku plánu.
a

Výsledek: Zobrazí se obrazovka nastavení.

2 Nastavte akce a jednotky pro časový plán.

b h c i

f

▪ Kliknutím na hodiny a minuty nastavte čas začátku (b).

▪ Klikněte na dny v týdnu (c) a ujistěte se, že jednotky budou v
požadované dny zapnuty.

▪ Definujte požadované akce řízení, které chcete, aby definované
jednotky vykonaly.

Můžete zobrazit nastavení, která jsou aktivní podle stavu pole:
Aktivní (d) nebo neaktivní (e).

d e

▪ Klikněte na tlačítko tužky (f) a vyberte jednotky, kterých se mají
tato nastavení týkat. Chcete-li zobrazit obsažené zóny a
jednotky, můžete je vybrat tlačítkem zaškrtnutí (g).

g

3 Klikněte na tlačítko Ok (), uložte nastavení a zavřete okno.

4 Vyplňte název (h) programu plánu a klikněte na tlačítko
symbolu zaškrtnutí (i).

Výsledek: Program je přidán.

j

Logicky je nyní nutné definovat, kdy mají být jednotky vypnuty.
Začněte opět v kroku 1 aktuálního postupu.

Přesunutím posuvníku (j) můžete akci (dočasně) aktivovat nebo
deaktivovat.

4.4.3 Úprava programu v časovém plánu
1 Chcete-li upravit stávající program, klikněte na pole Edit

program () (a).
a

Výsledek: Nyní můžete změnit všechny akce, které jsou
nastavené v tomto programu (viz "4.4.2  Přidání programu do
časového plánu" na stránce 13).
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b

2 Klikněte na symbol zaškrtnutí (b) a uložte změny.

3 Klikněte na pole Delete program () (c) a v případě potřeby
program odstraňte.

c

4.4.4 Úprava ročního časového plánu
1 Klikněte na pole Edit schedule ().

2 Změňte název plánu (a), počáteční datum (b) a konečné datum
(c) podle potřeby.

a b c d

3 Klikněte na symbol zaškrtnutí (d) a uložte změny.

4 Klikněte na pole Delete schedule () (e) a v případě potřeby
roční plán odstraňte.

e

4.4.5 Kopírování ročního časového plánu
Kopírování ročního časového plánu zkopíruje všechny programy v
něm uložené.

Můžete zkopírovat roční časový plá na stejné místo nebo na jiné
místo.

1 Klikněte na pole Copy schedule ().

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka:

2 Vyberte možnost Target site () a klikněte na tlačítko Next ().

3 Změňte nastavení Schedule settings () a klikněte na tlačítko
Next ().

V případě již aktivního plánu v rozsahu dat jsou tato data v kalendáři
deaktivována (šedá).

4 Vyberte jednotky, kterých se má plán týkat, a klikněte na
tlačítko Finish (). Udělejte to pro každý program individuálně,
pokud je nutné k programu přidat několik programů.



4 Provoz

Referenční uživatelská příručka

15
v2.0
Služba Daikin Cloud Service
4P529062-1A – 2018.11

Výsledek: Plán je zkopírován.

5 Klikněte na tlačítko místa View target site ().

4.4.6 Vytvoření výjimky z plánu
Výjimka z plánu potlačuje platnost ročního plánu.

Je užitečné přidat výjimku plánu (například intervaly dovolené).

1 Klikněte na tlačítko Add schedule exception () (a).

a

Výsledek: Je přidán nový řádek.

b c d e

2 Vyplňte název plánu (b) a zvolte počáteční datum (c) a konečné
datum (d).

INFORMACE

Barva výjimky z plánu je vždy červená.

3 Klikněte na symbol zaškrtnutí (e).

Výsledek: Je přidána výjimka z plánu.

INFORMACE

Počáteční datum a konečné datum neplatí pro specifický
rok.

Počáteční datum a konečné datum výjimky z plánu se
NESMÍ překrývat.

Přidejte program do výjimky z plánu stejným způsobem, jak je
popsáno v části "4.4.2  Přidání programu do časového plánu"  na
stránce 13.

Upravte výjimku z plánu stejným způsobem, jak je popsáno v části
"4.4.4 Úprava ročního časového plánu" na stránce 14.

Zkopírujte program do výjimky z plánu stejným způsobem, jak je
popsáno v části "4.4.5  Kopírování ročního časového plánu"  na
stránce 14.

4.5 Propojení události s akcí ovládání
(vzájemné propojení)

Propojení události s akcí ovládání (Interlocking (Vzájemné
propojení)) umožňuje nastavit aktivaci akce ovládání po dané
události.

Tato akce ovládání může být použita na vybrané jednotky.

Například: Sepnutí digitálního vstupu "alarm vloupání" můžete spojit
s vypnutím všech jednotek topení/chlazení. Kontakt takové alarmu je
aktivní, jakmile veškerý personál opustí budovu, takže již není nutné
udržovat jednotky topení/chlazení v chodu.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Interlocking (Vzájemné
propojení) v nabídce Monitoring & control (Monitorování a
řízení).

Výsledek: Zobrazí se seznam aktuálních položek Interlocking
(Vzájemné propojení).

a b

Kliknutím na posuvník (a) můžete (dočasně) deaktivovat nastavení
Interlocking (Vzájemné propojení). Posuvník se zbarví šedě.

Kliknutím na červený křížek (b) můžete odstranit nastavení
Interlocking (Vzájemné propojení).

a b

2 Klikněte na tlačítko New (Nový).

Výsledek: Je přidána nová část Interlocking (Vzájemné
propojení).
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3 Vyplňte pole Interlocking name (Název programu vzájemného
propojení).

4 Klikněte na tlačítko Select units (Vybrat jednotku) v horní části.

Výsledek: Zobrazí se okno znázorňující všechna připojená
zařízení, která jsou propojena.

5 Vyberte vstup, který chcete propojit se specifickou akcí a pak
klikněte na tlačítko Update units (Aktualizovat jednotky).

Výsledek: Do horní části Apply to units (Použít a jednotky) je
přidán vstup.

6 V rozevírací nabídce Trigger (Důvod) vyberte, kdy mají být akce
provedeny: zda má být vybraný vstup sepnut nebo rozpojen.

Například: V případě aktivace požárního alarmu můžete nastavit,
aby všechny jednotky byly zastaveny, když se zapne požární alarm.
Pokud vyberete pole On (all management points) (ZAPNUTO
(všechny body řízení)), můžete zadat, aby všechny vybrané vstupy
byly aktivovány, aby bylo možné provést příkaz Trigger (Důvod).

a

7 Chcete-li, aby se jednotka vypnula, kdy se změní stav
vstupních kontaktů, nastavte posuvník (a) v části Action
(Činnost) na hodnotu off (vypnuto).

INFORMACE

Chcete-li, aby se jednotka zapnula, kdy se změní stav
vstupních kontaktů, nastavte posuvník na hodnotu on
(zapnuto) a pak vyberte nastavenou hodnotou a provozní
režim. Kliknutím na tlačítko Select properties (Vybrat
vlastnosti) můžete přidat další vlastnosti (například režim
ventilace).

8 V části Action (Činnost) vyberte jednotku, kterou chcete zastavit
nebo spustit a to kliknutím na tlačítko Select units (Vybrat
jednotku).

Výsledek: Zobrazí se okno znázorňující všechny dostupné
jednotky.

9 Vyberte jednotky, které chcete přepnout do stavu zapnuto nebo
vypnuto a klikněte na tlačítko Update units (Aktualizovat
jednotky).

10 Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Výsledek: Blokování je vytvořeno.

INFORMACE

Nemůžete změnit název blokování, akce nebo spouště
blokování. Jediný způsob, jak je změnit, spočívá v
odstranění blokování a jeho novém vytvoření.

4.6 Monitorování teploty
Část Temperature Monitoring (Monitorování teploty) aplikace umožňuje se informovat o křivce teploty pro parametry venkovní teplota, vnitřní
teplota a nastavená hodnota.

1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Temperature Monitoring (Monitorování teploty) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se monitorování teploty aktuálního dne pro jednu specifickou vnitřní jednotku.
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INFORMACE

Data nastavené hodnoty se zobrazí pouze v případě, že je
(vnitřní) jednotka zapnuta.

Pokud tabulky obsahují čárkovanou čáru, znamená to
výskyt mezery: jednotka byla vypnut a neprováděla žádné
měření.

3 Přesuňte kurzor nad tabulku a zobrazte (a) změřené informace (Outdoor temperature (Venkovní teplota), Room temperature (Pokojová
teplota) a/nebo Setpoint (Nastavená hodnota)).

4 Chcete-li skrýt některé informace v tabulce, klikněte na legendu (b).

Výsledek: Legenda se zobrazí šedě.
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b a

5 Klikněte na legendu (b) ještě jednou a zobrazte informace znovu.

d c

e

6 V rozevírací nabídce (c) vpravo v tabulce můžete zvolit, pro kterou vnitřní jednotku chcete zobrazit data (dostupné pouze v podporovaných
jednotkách). Venkovní teplota je měřena vždy pomocí venkovní jednotky, takže tato hodnota může zůstat stejná, když vyberete další
vnitřní jednotky.

7 Pokud chcete zjistit spotřebu energie pro další interval (týden, měsíc, rok), vyberte jej (d) vlevo nahoře.

8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (e) vpravo dole.
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4.7 Informace o spotřebě energie míst
1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Site energy consumption (Spotřeba energie místa) v nabídce Energy management (Správa
energie).

Výsledek: Zobrazí se vypočítaná Energy consumption (Spotřeba energie) pro aktuální rok.

Výsledek: Můžete zobrazit spotřebu pro chlazení (modrá), topení (červená), rekuperaci tepla (zelená), průměrnou venkovní teplotu (°C)
(žlutá) a cílovou hodnotu pro každý měsíc (šedá). Pokud cílové hodnoty nejsou zobrazeny, viz také "4.11 Správa cílových nastavení
energie" na stránce 26.

Výsledek: Můžete také zobrazit informace pro elektroměr pro HVAC system (Systém HVAC) a non-HVAC system (Systém jiný než
HVAC) a příslušnou spotřebu, a to v části "4.16 Provedení konfigurace elektroměru" na stránce 35.

3 Pokud interval obsahoval například topení a rekuperaci tepla, můžete jednu z možností nebo obě skrýt kliknutím na legendu.

Výsledek: Štítek bude šedý (a) a hodnoty budou skryté, jak je znázorněno níže. Když přesunete kurzor nad sloupce spotřeby energie,
zobrazí se podrobnosti (b).
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b

a

INFORMACE

Stupnic osy Y (kWh) se může změnit, když skryjete jednu z
hodnot. To může vypadat, jako by hodnoty byly změněny.

Pokud tabulky obsahují čárkovanou čáru, znamená to
výskyt mezery: jednotka byla vypnut a neprováděla žádné
měření.

4 Klikněte na legendu ještě jednou a zobrazte informace znovu.

c f e d

5 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (den, týden, měsíc, rok), vyberte jeden (c) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře
(d) a vyberte požadovaný den, týden, měsíc nebo rok. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (e). V takovém případě potvrďte
zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.

6 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (f).
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Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (g) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

h g gi

7 Vyberte roky, které chcete porovnat. Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (h): tím určíte, který měsíc bude zobrazen vlevo v tabulce;
přesto je stále zobrazen celý rok.

INFORMACE

Při porovnání s aktuálním rokem jsou v úvahu vzata pouze
data za poslední celý měsíc.

8 V případě potřeby můžete zobrazit kumulovanou spotřebu energie kliknutím na možnost Cumulative (Kumulativně) (i) vpravo.

4.8 Porovnání spotřeby energie venkovní jednotky daného místa
Prostřednictvím modulu Outdoor unit comparison (Porovnání venkovní jednotky) můžete porovnat spotřebu energie různých venkovních
jednotek na místě.

1 Ve voliči míst vyberte místo, které chcete spravovat jako první.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Outdoor unit comparison (Porovnání venkovní jednotky) v nabídce Energy management (Správa
energie).

Výsledek: Zobrazí se souhrn roční spotřeby energie.

c f ae d

3 Chcete-li změnit metriky energie pro porovnávání, změňte posuvník vpravo (a). Vyjádření kWh/m² je pro analýzu relevantnější.



4 Provoz

Referenční uživatelská příručka

22
v2.0

Služba Daikin Cloud Service
4P529062-1A – 2018.11

b

b

Pro venkovní jednotky s hvězdičkou není nakonfigurována žádná hodnota plochy povrchu (b). Proto nelze vypočítat spotřebu energie. Tato
hodnota může být nastavena ve správě budovy, viz také "4.14 Správa budov" na stránce 28.

4 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (týden, měsíc, rok), vyberte jeden (c) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu kalendáře (d)
a vyberte požadovaný týden, měsíc nebo rok. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (e). V takovém případě potvrďte zadání
stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.

5 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (f).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (g) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

h gi

j

6 Vyberte roky, které chcete porovnat.
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INFORMACE

Při porovnání s aktuálním rokem jsou v úvahu vzata pouze
data za poslední celý měsíc.

7 Když přesunete kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti (h). Informace pro jeden ze 2 roků můžete skrýt kliknutím na
tuto jmenovku v tabulce (i).

8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (j) vpravo dole.

4.9 Porovnání spotřeby energie z více míst
Prostřednictvím modulu Multi-site combined consumption (Kombinovaná spotřeba více míst) můžete porovnat spotřebu energie různých
venkovních jednotek na všech místech, ke kterým máte přístup. Tabulky zobrazí agregovaná data.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Multi-site combined consumption (Kombinovaná spotřeba více míst) v nabídce Energy
management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se souhrn roční spotřeby energie pro všechna místa kombinovaně. This chart shows the aggregated data from all the
sites you have access to (Tato tabulka ukazuje agregované údaje ze všech míst, ke kterým máte přístup).

Výsledek: Šedá čára (a) označuje kumulativní spotřebu energie.

b a d c

2 Chcete-li zjistit kombinovanou spotřebu pro více míst pro další interval (měsíc, den, 10 let), vyberte jeden (b) vlevo nahoře. Pak klikněte na
ikonu kalendáře (c) a vyberte požadovaný měsíc nebo den. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (d). V takovém případě
potvrďte zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.

e

g f

3 Přesuňte kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti (e).

4 Informace můžete skrýt kliknutím na legendu (f).

5 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (g).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.
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i h h

j

6 Vyberte roky, které chcete porovnat (h). Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (i): tím určíte, který měsíc bude zobrazen vlevo v
tabulce; přesto je stále zobrazen celý rok.

7 Můžete kliknout do tabulky a přímo přejít k libovolnému období (v každé tabulce, kromě úrovně dní). Například v tabulce roku můžete
kliknout na libovolný sloupec měsíce a zobrazit tabulku podrobností pro tento měsíc.

8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (j) vpravo dole.

4.10 Porovnání spotřeby energie pro několik míst
Prostřednictvím modulu Multi-site comparison (Porovnání více míst) můžete porovnat spotřebu energie na všech místech, ke kterým máte
přístup.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Multi-site comparison (Porovnání více míst) v nabídce Energy management (Správa energie).

Výsledek: Zobrazí se roční spotřeba energie pro všechna místa kombinovaně.

a

2 Chcete-li změnit metriky energie pro porovnávání, změňte posuvník vpravo (a).

Výsledek: Vyjádření kWh/m² je pro analýzu relevantnější. Pro místa s hvězdičkou není nakonfigurována žádná hodnota plochy povrchu
(b).
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e f d cb

3 Chcete-li zjistit spotřebu energie pro další interval (měsíc, den) každého místa, vyberte jeden (b) vlevo nahoře. Pak klikněte na ikonu
kalendáře (c) a vyberte požadovaný měsíc nebo den. Můžete rovněž zadávat přímo do pole kalendáře (d). V takovém případě potvrďte
zadání stisknutím tlačítka ENTER na klávesnici.

Výsledek: Vyjádření kWh/m² je pro analýzu relevantnější. Pro místa s hvězdičkou není nakonfigurována žádná hodnota plochy povrchu
(e).

4 Přesuňte kurzor nad sloupce spotřeby energie, zobrazí se podrobnosti.

5 Chcete-li zobrazit další podrobnosti o spotřebě jednoho místa pro vybrané období, klikněte na sloupec.

Výsledek: Aplikace vás přesune do části Site consumption (Spotřeba místa) služby Daikin Cloud Service. Viz také "4.7 Informace o
spotřebě energie míst" na stránce 19.

6 Chcete-li porovnat spotřebu energie z předchozích let, klikněte na kartu vs. Past (vs. Minulost) (f).

Výsledek: Zpřístupní se 2 pole kalendáře (g) a umožní vám vybrat 2 roky, které chcete porovnat.

g

i

gh
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7 Vyberte roky, které chcete porovnat. Můžete si rovněž vybrat počáteční měsíc (h): tabulka bude stále pokrývat období 1 roku, ale nyní
počínaje uvedeným měsícem prvního roku, až do stejného měsíce roku, se kterým porovnáváte.

INFORMACE

Při porovnání se stávajícím rokem musí být k dispozici ve
stávajícím roce alespoň 1 úplný měsíc dat.

8 Zobrazené informace si můžete vytisknout kliknutím na odpovídající tlačítko (i) vpravo dole.

4.11 Správa cílových nastavení energie
Na stránce Target energy settings (Cílová nastavení energie) můžete nakonfigurovat měsíční cílové hodnoty spotřeby energie pro stávající
rok. Tyto cílové hodnoty mohou sloužit jako referenční údaje a jsou pouze indikativní. Nastavení jsou celkem zřejmá.

Tyto hodnoty mohou být zobrazeny v části Site consumption (Spotřeba místa) služby Daikin Cloud Service. Viz také "4.7 Informace o
spotřebě energie míst" na stránce 19.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Target energy settings (Cílová nastavení energie) v nabídce Energy management (Správa
energie).

Výsledek: zobrazí se stránka nastavení. Zobrazí se počet spotřebovaných kWh tento rok pro každý měsíc.

2 Stanovte cíl pro 1 měsíc, a to zadáním požadované hodnoty do sloupce Target this year (Cíl tento rok) (kWh).

Výsledek: automaticky se vypočítá rozdíl.

3 Chcete-li použít cílové snížení na několik měsíců najednou (jako procento), vyberte nejprve měsíce v levé části (a).
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a d b c

4 V případě potřeby vyberte další rok v odpovídající rozevírací nabídce Reference year (Referenční rok) (b).

5 Přesunutím posuvníku (c) cílové snížení (procento) aplikujte.

Výsledek: pro vybrané měsíce se cílové hodnoty a rozdíly automaticky nastaví.

6 Pokud chcete skrýt cílové hodnoty spotřeby energie na stránce Site consumption (Spotřeba místa), vymažte zaškrtávací pole v pravém
horním rohu (d).

4.12 Provedení správy více míst
Pokud máte několik instalací v různých místech, je vhodné použít
možnost Multi-site management (Správa více stránek) a nastavit
všechny prostory nebo budovy.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Multi-site management
(Správa více stránek).

Výsledek: Zobrazí se mapa znázorňující všechna vaše místa.

Výsledek: Můžete okamžitě zobrazit stav všech míst (chybový
stan nebo bez chyby).

a

Pokud chcete pouze zobrazit místa s chybami:

2 Klikněte na jmenovku Only errors (Pouze chyby) (a).

3 Klikněte na tlačítko v zobrazení mapy.

Výsledek: Zobrazí se odkaz na stránku Equipment list
(Seznam zařízení) pro specifické místo.

4.13 Správa uživatelů
V části User administration (Správa uživatelů) můžete vytvořit nové
uživatele a změnit nebo odstranit stávající.

1 V navigačním podokně vyberte možnost User administration
(Správa uživatelů).

Výsledek: Zobrazí se seznam aktuálních uživatelů.

INFORMACE

V tomto seznamu se zobraz pouze ti uživatelé, kteří mají
stejnou úroveň uživatele nebo nižší a stejnou značku.
Chcete-li zobrazit své značky, viz také "4.2.1  Změna
informací profilu" na stránce 6.
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2 Chcete-li odstranit stávajícího uživatele, klikněte na červený
křížek vedle jeho jména.

3 Chcete-li upravit stávajícího uživatele, klikněte na ikonu tužky.
Můžete změnit pouze úlohu uživatele a jeho jméno.

INFORMACE

Pokud uživatel zapomene své heslo, nemůžete jej zde
změnit. Uživatel musí použít odkaz Forgot password
(Zapomenuté heslo) na straně Login (Přihlášení).

4 Klikněte na tlačítko New (Nový).

Výsledek: Zobrazí se následující okno.

5 Vyplňte všechny dostupné informace.

Všechna pole s hvězdičkou jsou povinná. V závislosti na typu
uživatele musíte vyplnit více nebo méně informací.

Požadavky na heslo jsou následující:

▪ Mělo by mít alespoň 8 a maximálně 20 znaků

▪ Mělo by obsahovat alespoň 1 velké písmeno (A-Z)

▪ Mělo by obsahovat alespoň 1 malé písmeno (a-z)

▪ Mělo by obsahovat alespoň 1 číslo

▪ Mělo by obsahovat alespoň 1 zvláštní znak ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Klikněte na tlačítko Add user (Přidat uživatele).

Výsledek: Uživatel je přidán do seznamu.

Správce by měl nyní místo spojit s novým uživatelem, jinak nebude
mít k přihlášení dostupná žádná data. Viz také "3.3  Přihlášení ke
službě Daikin Cloud Service"  na stránce  3 a "4.14.1  Vytvoření
nového místa" na stránce 28.

4.14 Správa budov
Prostřednictvím části Building administration (Správa budovy) může správce spravovat jednotlivá místa. Správce může například napojit místo
na uživatele, což umožní zobrazit data z daného místa.

4.14.1 Vytvoření nového místa

Správci Daikin, přidružení členové a instalační technici vytvářejí nová místa. Na konci mohou napojit toto nové místo ke stávajícímu uživateli,
což umožní zobrazit data z daného místa.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Site list (Seznam míst) v nabídce Building administration (Správa budovy).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupná místa. Existuje možnost výběru dvou zobrazení: Technické nebo platební zobrazení. Technické
zobrazení poskytuje dodatečné informace o ID, typ nastavení, počet ovladačů a počet vnitřních jednotek na místě.
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2 Klikněte na tlačítko Create site (Vytvořit místo).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

3 V závislosti na zakoupeném produktu vyberte správnou možnost Setup Type (Typ nastavení). Viz také "Správa samotného místa a jeho
ovladačů" na stránce 30.

4 Vyplňte požadované informace v nabídce "Informace o místě".

Výsledek: Na pozadí nástroje Google Maps se provede kontrola a jsou zobrazeny výsledky integrované validace:

▪ Jakmile je vše v pořádku, bude rámeček zelený.
▪ Pokud nic není nalezenu nebo nic není chybné, rámeček bude červený a pod ním bude uvedeno vysvětlení.

5 Nejprve vyplňte město a zemi. Ty budou sesouhlaseny, aby bylo možné automaticky určit časové pásmo. Jestliže to není správně, můžete
provést změnu ručně.

6 V rozevírací nabídce zvolte balík. K dispozici jsou následující možnosti:

▪ Balík A (licence pro přístup): poskytuje přístup ke službě Daikin Cloud Service.

▪ Balík A (licence pro přístup) + balík B (licence pro servis): balík B poskytuje přístup ke službě vzdálené diagnostiky. Viz "4.18 Vzdálená
diagnostika" na stránce 35.

7 Vyplňte požadované informace pro vybraný balík.
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a

8 Pokud jsou kontaktní informace pro balík B stejné jako pro balík A, vyberte zaškrtávací pole (a).

9 Vyplňte pole Purchase order (Nákupní objednávka) pro balík B.

10 Klikněte na tlačítko Add site (Přidat místo).

Výsledek: Vytvoří se místo a balíky jsou povoleny po zkušební dobu.

▪ Je vytvořen ovladač.

▪ Vy, jako osoba, která vytvořila místo, jste k němu automaticky přidruženi. Nyní můžete místo upravit. Viz také "4.14.2 Úprava míst" na
stránce 30.

4.14.2 Úprava míst

Správa samotného místa a jeho ovladačů

1 V navigačním podokně vyberte možnost Site list (Seznam míst) v nabídce Building administration (Správa budovy).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupná místa.

a

2 Klikněte na ikonu tužky (a) a místo upravte.

Výsledek: Zobrazí se následující část.



4 Provoz

Referenční uživatelská příručka

31
v2.0
Služba Daikin Cloud Service
4P529062-1A – 2018.11

b

Upravte místo podle potřeby:

3 Přiřaďte přiřazeným ovladačům vhodnější název kliknutím na ikonu tužky (b). To je užitečné, pokud máte k dispozici několik ovladačů,
abyste je snadno odlišili. Pokud je k dispozici jenom jeden ovladač, nemá to žádný přínos.

Výsledek: Pole názvu (c) bude možné upravovat. Vedle pole názvu jsou dostupné ikona diskety (d) a ikona zrušení (e).

ec d f gh

4 Jakmile zadáte nový název ovladače, klikněte na ikonu disku (d).

INFORMACE

Controller LC Number (Číslo LC řídicí jednotky) (h) bude
požadován během uvádění ovladače do provozu v rámci
sítě.

Uvedení sítě do provozu může být dokončeno pouze v případě, je-li provedeno do data uvedeného v okně uvedení do provozu. Pokud je to
vyžadováno, okno může být prodlouženo o 3 měsíce.

5 Prodlužte uvedení ovladače do provozu kliknutím na tlačítko Extend (Rozšířit) (f).

6 Odstraňte ovladač, který nebyl uveden do provozu, a to kliknutím na červený křížek (g) ve sloupci Delete (Odstranit).

INFORMACE

A commissioned controller cannot be deleted (Do provozu
uvedená řídicí jednotka nemůže být odstraněna).

7 Vyplňte oblast pro snazší seskupení míst.

Oblasti jsou používány například během vzdálené diagnostiky. Viz také "4.18 Vzdálená diagnostika" na stránce 35.

8 Klikněte na tlačítko Add controller (Přidat řídicí jednotku) a přidejte ovladač (maximálně 10 ovladačů, podle typu nastavení).

Typ nastavení Maximální počet ovladačů
intelligent Tablet Controller 10
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Typ nastavení Maximální počet ovladačů
Místní ovladač 5
Jednotka intelligent Touch Manager 5

Správa uživatelů v místě

Při úpravě místa můžete spojit uživatele s daným specifickým místem, odebrat je z místa nebo spravovat jejich e-mailová oznámení.

1 V dolní části okna klikněte na červený křížek vedle uživatele a zrušte jeho přiřazení k tomuto místu.

Výsledek: Tím pouze odeberete uživatele z místa, ale neodstraníte úplně jeho profil.

2 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat oznámení e-mailem, klikněte na pole M/L1/L2/L3 vedle jména uživatele. (Červené pole znamená
aktivováno.)

Pokud kliknete do pole M, uživatel obdrží e-mailovou zprávu v okamžiku výskytu chyby.

Pole L1/L2/L3 umožňují aktivovat oznámení e-mailem s prognostickými informacemi (viz "4.18.4 Použití nastavení prognózy" na stránce 38):

▪ Prognózy L1 se týkají jednotek, které mohou, ale nemusí brzy signalizovat chybu.

▪ Oznámení L2 informuje uživatele o budoucích chybách ve střednědobém výhledu.

▪ Oznámení L3 informuje uživatele o budoucích chybách ve dlouhodobém výhledu.

V závislosti na profilu uživatele budete moci aktivovat více nebo méně oznámení e-mailem.

3 Chcete-li přidat k tomuto místu uživatele, posouvejte se dolů a klikněte na tlačítko Add user to site (Přidat uživatele k místu).

Výsledek: Na dolním okraji seznamu se zobrazí rozevírací nabídka společně s tlačítky Save (Uložit) a Cancel (Zrušit).

4 V rozevírací nabídce zvolte uživatele, kterého chcete přiřadit k tomuto místu.

Viz také "4.13 Správa uživatelů" na stránce 27, chcete-li nejprve vytvořit uživatele prostřednictvím modulu správy uživatelů.

5 Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Výsledek: Uživatel je nyní spojen s tímto místem.

Správa balíků

Jakmile je vybrána platba, musí být vybrané balíky aktivovány. V případě několika balíků musí být každý z nich aktivován samostatně.

1 Přejděte na obrazovku "UPRAVIT MÍSTO", "Správa samotného místa a jeho ovladačů" na stránce 30.

a

2 Klikněte na ikony svislých teče (a) na pravé straně obrazovky.

Výsledek: Zobrazí se rozevírací nabídka potvrzení platby.

3 Klikněte na tlačítko Potvrdit platbu.

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Potvrdit platbu.
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ec d f g

4 Zadejte datum konce platnosti zadáním data nebo pomocí kalendáře a kliknutím na tlačítko Confirm (Potvrdit).

Výsledek: Aplikace zobrazuje zprávu Platba potvrzena a stav balíku je nastaven na Zaplaceno. Balík je nyní aktivní.

Výsledek: V seznamu míst se nyní ikona balíku (b) zobrazí zeleně.

b

Barevné kódy pro balíky jsou následující:

Modrá: Trial (Zkušební provoz)

Zelená: Paid (Zaplaceno) a aktivní

Červená: expired (platnost uplynula)

Šedá: zrušeno

Oranžová: Payment pending (Probíhá platba)

Po zrušení může být balík reaktivován instalačním technikem a vyšší úrovní oprávnění (správce Daikin nebo přidružený člen) vybráním
možnosti "Požadovat prodloužení". Pokud to je provedeno před datem uplynutí platnosti balíku, změní se barva balíku na oranžovou.

V rozevírací nabídce jsou uvedeny příkazy Požadovat prodloužení (c) a Zrušit balík (d).

INFORMACE

Když je zrušen, zůstane aktivní, dokud neuplyne datum
konce platnosti balíku.
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c d

Pokud je platnost balíku již uplynula (červený), zůstane červený, i když je vybrána možnost "Požadovat prodloužení" (c). V obou případech
bude barva balíku zelená, jakmile je platba potvrzena.

4.15 Správa zón
Své jednotky můžete seskupit tak, aby nastavení cloudu odpovídalo skutečné konfiguraci. Aby to bylo možné provést, používá služba Daikin
Cloud Service tzv. zóny.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Zones (Zóny) v nabídce Building administration (Správa budovy).

Výsledek: Zobrazí se aktuální zóna.

a c b d

2 Ve voliči míst vyberte místo (a), pro které chcete spravovat zóny.

3 Klikněte na modré tlačítko plus (b), pokud chcete přidat novou zónu do stávající zóny (c), nebo do úrovně místa (d).

Výsledek: Zobrazí se pole, které umožní zadat název zóny.

4 Vyplňte název zóny a klikněte na tlačítko Save (Uložit).

ec f

5 Přetáhněte jednotky (f) do správné zóny (c).

Vytvořit můžete až 3 úrovně zón. Proto na nejnižší úrovni zóny ve snímku obrazovky (e) nebude žádné modré tlačítko plus.

6 Klikněte na ikonu tužky a zónu upravte. To vám umožní upravit název zóny.

7 Klikněte na červenou ikonu křížku a zónu odstraňte. Pokud odstraníte zónu obsahující jednu nebo několik jednotek, jednotka je přesunuta
na úroveň místa.
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4.16 Provedení konfigurace elektroměru
Stránka Electric meter configuration (Konfigurace měřicího přístroje) obsahuje seznam ovladačů souvisejících s aktivním místem a
připojenými elektroměry. Na této obrazovce nastavíte sloupec Energy consumption type (Typ spotřeby energie) na HVAC system (Systém
HVAC) nebo na non-HVAC system (Systém jiný než HVAC).

1 V navigačním podokně vyberte možnost Electric meter configuration (Konfigurace měřicího přístroje) v nabídce Building administration
(Správa budovy).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

a

2 Klikněte na ikonu tužky (a).

Výsledek: Rozevírací nabídka Energy consumption type (Typ spotřeby energie) se aktivuje.

b

3 V rozevírací nabídce spotřeby energie zvolte možnost Energy consumption type (Typ spotřeby energie).

4 Klikněte na ikonu diskety (b).

Výsledek: Typ spotřeby energie je nastaven na nový systém.

4.17 Správa venkovních jednotek
Služba Daikin Cloud Service umožňuje zobrazit dostupné informace
o venkovních jednotkách. Většina informací je pouze referenčních,
jednotkám ale můžete přidělit vhodný název a nastavit plochu (v m²).

1 V navigačním podokně vyberte možnost Outdoor units
(Venkovní jednotky) v nabídce Building administration (Správa
budovy).

Výsledek: Zobrazí se aktuálně dostupné venkovní jednotky.
a

2 Chcete-li upravit venkovní jednotku, klikněte na ikonu tužky (a).

Výsledek: Nyní je pole Name (Název) a Area (m2) (Plocha
(m2)) možné upravovat.

b

3 Upravte venkovní jednotku podle potřeby.

4 Po dokončení klikněte na ikonu diskety (b).

4.18 Vzdálená diagnostika
INFORMACE

Standardně mohou část Remote diagnostics (Vzdálená
diagnostika) používat pouze přidružení členové a vyšší
uživatelské profily. Správci míst a instalační technici
mohou tyto funkce získat zakoupením balíku A + B.

4.18.1 Správa historie alarmů
Funkce historie alarmů poskytuje přehled všech výstrah a chyb,
které se v dostupných místech udály.
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Ovladač nepřetržitě monitoruje jednotky na místech. Detekují alarmy
(například alarmy vlhkosti) a odesílají je prostřednictvím cloudu v
pravidelných intervalech (například každé dvě hodiny, pokud na
alarm nijak nezareagujete).

Alarmy vždy vstupují do systému se stavem "otevřeno".

1 V navigačním podokně vyberte možnost Alarm history (Historie
alarmů) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se přehled alarmů na vašich místech.
d b a c

Toto okno umožňuje filtrování a třídění a má 2 odlišné pohledy:

▪ Seskupené zobrazení (a) poskytuje zřetelný přehled alarmů, které
jsou seskupeny na základě kódu alarmu. To znamená, že místo je
stejné, jednotka je stejná, ale je zde několik časů výskytu (b).
Číslo ve sloupci Occurrences (Výskyty) ukazuje množství
identických alarmů.

▪ Ploché zobrazení (c) zobrazuje všechny alarmy samostatně.

2 Chcete-li změnit období, pro které se mají alarmy zobrazit,
vyberte možnost Od nebo Do data kliknutím na ikonu kalendáře
(d).

3 Použijte filtry na horním okraji tabulky a zobrazte jejich pomocí
pouze specifické informace.

4 Chcete-li zobrazit pouze specifická místa, typy alarmů nebo
stavy úkolů, vyberte hodnotu z rozevírací nabídky.

Výsledek: Aplikace se automaticky aktualizuje a zobrazí pouze
alarmy, které odpovídají hodnotám.

e

Chcete-li filtr znovu odebrat:

5 Klikněte na malé x v rozevírací nabídce (e).

6 V jiných polích filtru můžete jednoduše zadat hodnotu
(například kód alarmu Alarm code (Kód alarmu)).

Výsledek: Aplikace se automaticky aktualizuje a zobrazí pouze
alarmy, které odpovídají dané hodnotě.

h f g

Vymazání všech filtrů:

7 Klikněte na bílé tlačítko X vpravo (f).

Pokud chcete zobrazit některé informace o alarmu přímo na této
stránce přehledu:

8 Klikněte na ikonu se 3 svislými tečkami (g).

Výsledek: Zobrazí se rozevírací seznam s ukázkou všech
ostatních informačních štítků alarmů.

9 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.

Zobrazení podrobností o alarmu v jednom okně:

10 Klikněte na ikonu oka (h) vpravo.

Výsledek: Zobrazí se následující část.

V okně Alarm details (Podrobnosti alarmu) můžete změnit stav úkolu
(Open (Otevřeno)/Acknowledged (Potvrzeno)/Closed (Zavřeno)) a
informovat se o všech detailech každého výskytu alarmu.

Na dolním okraji uvidíte, kdy byly alarmy poprvé signalizovány
ovladačem. Ovladač samozřejmě přestane alarm signalizovat,
jakmile byl jednotkou vyřešen, nikoliv když změníte stav úkolu na
Acknowledged (Potvrzeno) nebo Closed (Zavřeno) v cloudu.

INFORMACE

Bez ohledu na to, který výskyt alarmu v seznamu vyberete,
uzavření bude vždy provedeno pro poslední signalizovaný
alarm.

Pokud uzavřete alarm předtím, než byl skutečně vyřešen přímo v
jednotce, zaznamená se nová řádka alarmu na stránce Alarm history
(Historie alarmů), i když se jedná o stejný alarm.

POZNÁMKA

Nezapomeňte uzavřít potvrzený alarm (a technicky jej
vyřešit), jinak již neobdržíte e-mail, pokud se později na
stejné jednotce vyskytne přesně stejný alarm.
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i

Potvrzené alarmy a uzavřené alarmy můžete znovu otevřít, nebo
dokonce je ručně označit jako otevřené: v takovém případě je barva
tlačítka Open (Otevřeno) odlišná (i).

jk

Pro tlačítka Acknowledged (Potvrzeno) a Open (Otevřeno) jsou k
dispozici 2 barevné vzory:

▪ Jeden pro ručně označené události alarmů (j)

▪ Jeden pro automaticky potvrzené, pokud byl předchozí alarm
potvrzen (k) ručně; tyto ovladače se rovněž nazývají "stínová
tlačítka".

INFORMACE

Ovladač bude posílat výskyty tak dlouho, dokud nebude
chyba technicky vyřešena.

Uživatelé, kteří jsou přiřazení k místu, obdrží e-mailovou zprávu
pokaždé, kdy řídicí jednotka signalizuje otevřený alarm. Potvrzením
tento uživatel nebude již přijímat e-maily týkající se tohoto
specifického alarmu. Logicky bude technik nyní odeslán na místo,
ale dokud nedorazí a neprovede nápravné opatření, bude alarm nyní
signalizován jako potvrzený alarm.

4.18.2 Použití analýzy vnitřní jednotky
Obrazovka Indoor unit analysis (Analýza vnitřní jednotky) zobrazuje
provozní data vnitřních jednotek. Tato část umožňuje stáhnout
hodinová provozní data pro každou vnitřní jednotku.

1 Ve voliči míst vyberte místo, pro které chcete provést analýzu
vnitřní jednotky.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Indoor unit analysis
(Analýza vnitřní jednotky) v nabídce Remote diagnostics
(Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se přehled vnitřních jednotek na vybraných
místech.

a cb

Toto okno umožňuje filtrování a třídění.

Chcete-li změnit interval, pro který chcete zobrazit informace vnitřní
jednotky:

3 Vyberte nový měsíc kliknutím na ikonu kalendáře (a).

Použijte filtry na horním okraji tabulky a zobrazte jejich pomocí
pouze specifické informace.

4 Jednoduše zadejte hodnotu.

Výsledek: Aplikace se automaticky aktualizuje a zobrazí pouze
vnitřní jednotky, které odpovídají dané hodnotě.

Vymazání všech filtrů:

5 Klikněte na bílé tlačítko X vpravo (b).

Přidejte informace některých vnitřních jednotek k této stránce
přehledu:

6 Klikněte na ikonu se 3 svislými tečkami (c).

Výsledek: Zobrazí se rozevírací seznam s ukázkou všech
ostatních informačních štítků vnitřních jednotek.

7 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.

Stáhnout data hodinového provozu pro tuto jednotku:

8 Klikněte na tlačítko stažení vpravo.

Stažení úplné tabulky ve formátu Microsoft Excel:

9 Klikněte na odpovídající tlačítko.
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4.18.3 Použití analýzy venkovní jednotky
Obrazovka Outdoor unit analysis (Analýza venkovní jednotky)
zobrazuje provozní data venkovních jednotek. Tato část umožňuje
stáhnout hodinová provozní data pro každou venkovní jednotku.

1 Ve voliči míst vyberte místo, pro které chcete provést analýzy
venkovní jednotky.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Outdoor unit analysis
(Analýza venkovní jednotky) v nabídce Remote diagnostics
(Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se přehled venkovních jednotek na
vybraných místech.

a bc

d

Chcete-li změnit interval, pro který chcete zobrazit informace
venkovní jednotky:

3 Vyberte nový měsíc kliknutím na ikonu kalendáře (a).

Přidejte informace některých venkovních jednotek k této stránce
přehledu:

4 Klikněte na ikonu se 3 svislými tečkami (b).

Výsledek: Zobrazí se rozevírací seznam s ukázkou všech
ostatních informačních štítků venkovních jednotek.

5 V okně přehledu vyberte informace, které se mají zobrazit.

6 Chcete-li stáhnout data pro hodinový provoz pro jednu
jednotku, klikněte na tlačítko stažení vpravo (c).

7 Chcete-li stáhnout úplnou tabulku ve formátu Microsoft Excel,
klikněte na odpovídající tlačítko (d).

4.18.4 Použití nastavení prognózy
Na stránce Prediction setup (Nastavení prognózy) můžete povolit
prognózu poruch pro jednotky připojené k řídicí jednotce.

1 Ve voliči míst vyberte místo, pro které chcete provést nastavení
prognózy.

2 V navigačním podokně vyberte možnost Prediction setup
(Nastavení prognózy) v nabídce Remote diagnostics (Vzdálená
diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se následující část.

a

3 Kliknutím na přepínací tlačítko (a) aktivujte prognózu poruchy.

Výsledek: Během aktivace se zobrazí zprávu Ready to send
(Připraveno k odeslání) ve sloupci Status (Stav) (b). Aktivace
prognózy poruchy může trvat až jednu hodinu. Po aktivaci
sloupec Status (Stav) zobrazí zprávu Sent (Odeslat).

b

Pokud je prognóza poruch povolena a systém předpoví poruchu
jednotky, je vygenerován alarm a odeslán na stránku Historie
alarmů. (Viz také "4.18.1 Správa historie alarmů" na stránce 35.)

4.18.5 Použití zpráv
Tato funkce je dostupná pouze pro přidružené členy a správce
společnosti Daikin, pokud je aktivován balík B.

1 V navigačním podokně vyberte možnost Reporting (Zprávy) v
nabídce Remote diagnostics (Vzdálená diagnostika).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka nastavení.

2 Nastavte umístění (a), pro které chcete zobrazit zprávu.
a

3 Vyberte požadovanou možnost Interval dat (b).

4 Nastavte pole Time period (Časový interval) (c). (Maximálně 1
rok.)

5 Zvolte možnosti nastavení (d), které požadujete.

6 Označte pole (e) části Lines to include (Zahrnuté řádky).
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7 Klikněte na tlačítko Download report (Stáhnout zprávu) (f).

b

e f

dc

Výsledek: Na dolním okraji obrazovky se zobrazí zpráva (g).

b

fhge

dc

8 Klikněte na tlačítko Save (Uložit) (h).

Výsledek: Zpráva zobrazená na dolním okraji obrazovky se
změní.

i

9 Klikněte na tlačítko Open (Otevřeno) (i).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka se staženým souborem ZIP.

10 Dvakrát klikněte na řádek a otevřete soubor aplikace Excel.

Výsledek: Otevřete se soubor aplikace Excel.
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