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1 A dokumentum bemutatása
Ez a rész a Daikin Cloud Service weboldal használatát mutatja be.
Ismerteti a kezelőfelület adatait és a hatékony üzemeltetési
eljárásokat.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

▪ Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség
Minden felhasználó.

INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi
áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem
szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra
lett tervezve.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.

A Daikin Cloud Service 5 hozzáférési szintet biztosít. A dokumentum
a legmagasabb szintnek (profilnak) megfelelő leírást biztosít.
Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön
számára, vagy a képernyőképek eltérnek a tényleges képernyőktől.

A jelen dokumentum a 2.0 szoftververzióra vonatkozik. Az Ön
verziója ettől eltérő lehet.

2 Daikin Cloud Service
használati feltételei

A Daikin Daikin Cloud Service kezelőfelület használata előtt el kell
fogadnia a Használati feltételeket.

A feltételeket a https://cloud.daikineurope.com oldalon találja, az
oldal alján lévő fülre kattintva.

3 Rendszer leírása

3.1 A Daikin Cloud Service
ismertetése

A Daikin Cloud Service a https://cloud.daikineurope.com oldalról
nyitható meg.

A Daikin Cloud Service kezelőfelületével bárhonnét szabályozhatja
ingatlana klímáját. A szolgáltatásra több épület is csatlakoztatható
és bármely internethozzáféréssel rendelkező eszközről
használható. A telepítést végző személyek és szerelők is
hozzáférnek a Cloud szolgáltatáshoz, így a távolból is
bejelentkezhetnek és azonnal megkezdhetik a hibaelhárítás, ha a
berendezés valaha meghibásodik. A felhasználóbarát
kezelőfelület minden eddiginél egyszerűbb felügyeletet biztosít, az
energiafogyasztás automatikus követése pedig segít a hosszú
távú költségek csökkentésében.

5 jogosultság választható: Daikin rendszergazda, Daikin fiókvállalat,
telepítő, rendszergazda és kezelő. A jogosultságtól függően több
vagy kevesebb funkció érhető el (lásd 4. oldal "3.5  A hozzáférési
szintekről").

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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3.2 A sütik használatáról
A Daikin Cloud Service sütiket használ. Ezek leírását a https://
cloud.daikineurope.com/ oldalon találja, az oldal alján lévő
COOKIES hivatkozásra kattintva.

3.3 Bejelentkezés a Daikin Cloud
Service-be

1 Böngészőjében lépjen a https://cloud.daikineurope.com oldalra.

Eredmény: A bejelentkezési oldal jelenik meg. Amennyiben
először látogatja meg az oldalt, a Daikin az oldal alján azt
javasolja Önnek, hogy fogadja el a sütik használatát (a). A
sütikről 3. oldal "3.2  A sütik használatáról" részben vagy az
oldal alján található Learn more (Bővebben) hivatkozásra (b)
kattintva talál részletesebb ismertetést.

ab

2 Adja meg Email (E-mail) címét és Password (Jelszó) adatait. A
Daikin technikusa felhasználónévként regisztrálja az Ön Email
(E-mail) címét és kiadja az eredeti Password (Jelszó)-t, a Daikin
azt javasolja, hogy a Password (Jelszó) adatot minél előbb
módosítsa. Lásd 6. oldal "4.2.2 Jelszava módosítása".

INFORMÁCIÓ

Elfelejtett Password (Jelszó) esetében kattintson a
megfelelő hivatkozásra a bejelentkezési oldalon.

Senki más nem módosíthatja az Ön Password (Jelszó)
adatait.

3 Válassza ki a használni kívánt nyelvet.

4 Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra.

Eredmény: A berendezéslista oldalon megnyílik. a fő ablak. További
információk a kezelőfelületről: 3. oldal "3.4  A Daikin Cloud Service
kezelőfelület ismertetése".

INFORMÁCIÓ

Az első bejelentkezéskor a használati feltételek is
megjelennek. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket.

Jelölje be a jelölőnégyzetet, majd kattintson az Accept
(Elfogadás) gombra.

3.4 A Daikin Cloud Service
kezelőfelület ismertetése

A Daikin Cloud Service kezelőfelület főbb részei:

a d b e c

▪ A navigációs ablakban (a) lépkedhet az alkalmazás különböző
funkciói között.

▪ A helyszínválasztónak helyet adó felső eszközsáv (b) mutatja az
összes telepített berendezést, valamint a felhasználói profil
legördülő menüjét (c).

▪ A navigációs elemek (d) segítségével visszajelzést kap, hogy a
kezelőfelület menüszerkezetén belül éppen hol tartózkodik.

▪ A tartalom rész (e) az aktuális információkat mutatja.

INFORMÁCIÓ

A kezelőfelület rugalmasan használható, ami azt jelenti
hogy minden eszközön (számítógép, táblagép és telefon)
jól látható. Megjelenítése alkalmazkodik a kijelző
méretéhez.

Kisebb eszközökön például a navigációs ablak rejtve lesz.

Ha a navigációs ablak rejtve van, és Ön szeretné újra megjeleníteni:

a

1 Kattintson a "Hamburger" ikonra (a) jobb felső sarokban.

Eredmény: A navigációs ablak felül jelenik meg.

https://cloud.daikineurope.com/
https://cloud.daikineurope.com/
https://cloud.daikineurope.com
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3.5 A hozzáférési szintekről
5 felhasználói jogosultság érhető el, ezek mindegyike különböző hozzáférési szintet biztosít. A jogosultságtól függően több vagy kevesebb
funkció érhető el.

Az 5 felhasználói jogosultság hierarchia szerint:

▪ Daikin rendszergazda

▪ Daikin fiókvállalat

▪ Telepítő

▪ Helyszíni rendszergazda

▪ Kezelő

A következő táblázatban látható, melyik funkciók NEM érhetők el az összes jogosultsági szinthez.

Elérhető funkciók Daikin
rendszergazda

Daikin
fiókvállalat

Telepítő Helyszíni
rendszergazda

Kezelő

Elolvashatja a kiadási adatokat (lásd 6. oldal "4.2.4 A
kiadási adatok elolvasása").

✔

Felügyelet és vezérlés - Berendezéslista (Berendezés
nevének módosítása) (lásd 6. oldal
"4.3.1 Berendezésnevek megváltoztatása")

✔ ✔ ✔ ✔

Felügyelet és vezérlés - Berendezéslista (haladó
vezérlés) (lásd 7. oldal "4.3.2 A kiválasztott helyszínen
telepített összes egység vezérlése")

✔ ✔ ✔ ✔

Felügyelet és vezérlés - Időzítő program (lásd 11. oldal
"4.4 Az időprogramok kezelése")

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Felügyelet és vezérlés - Reteszelés (lásd 13. oldal
"4.5 Esemény összekapcsolása egy vezérlési művelettel
(reteszelés)")

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Energiagazdálkodás - Energia célbeállítások (lásd 24.
oldal "4.11 Az energiacél beállítások kezelése")

✔ ✔ ✔ ✔

Felhasználókezelés (lásd 25. oldal "4.13 Felhasználók
kezelése").

✔ ✔ ✔ ✔

Épületkezelés - Helyszínlista (lásd 26. oldal "4.14 Az
épületkezelésről")

✔ ✔ ✔ ✔**

Épületkezelés - Zónák (lásd 32. oldal "4.15 Zónák
kezelése")

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Épületkezelés - Elektromos mérő konfigurálása (lásd 33.
oldal "4.16 Elektromos mérő konfigurálása")

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Épületkezelés - Kültéri egységek (lásd 33. oldal
"4.17 Kültéri egységek kezelése")

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Távoli diagnosztika - Riasztási előzmények (lásd 33.
oldal "4.18.1 Riasztási előzmények kezelése")

✔ ✔ ✔*** ✔***

Távoli diagnosztika - Beltéri egység elemzése (lásd 35.
oldal "4.18.2 A beltéri egység elemzések használata")

✔ ✔ ✔*** ✔***

Távoli diagnosztika - Kültéri egység elemzése (lásd 36.
oldal "4.18.3 A kültéri egység elemzések használata")

✔ ✔ ✔*** ✔***

Távoli diagnosztika - Előrejelzés beállítása (lásd 36.
oldal "4.18.4 Az előrejelzés beállítása")

✔ ✔ ✔*** ✔***

✔* Csak a beállításokat tekintheti meg
✔** Csak a helyszínadatokat tekintheti meg és szerkesztheti, nem hozhat létre adatot
✔*** Csak akkor elérhető, ha Daikin fiókvállalat felhasználó aktiválta

3.6 Leiratkozás a felhő módból
Ha a helyszíni rendszergazda úgy dönt, hogy leiratkozik a Daikin
Cloud Service használatáról, ezt maga is megteheti.

3.6.1 Átváltás Felhőbe csatlakozó üzemmódról
Önálló üzemmódra

A helyszíni rendszergazda dönthet úgy, hogy befejezi a Felhő
üzemmód (Cloud-connect Mode) használatát és Önálló üzemmód
(Stand-alone Mode)-ra vált az alkalmazáson keresztül. Az intelligent
Tablet Controller ezt követően Önálló üzemmód (Stand-alone
Mode)-ban működik.

Önálló üzemmód (Stand-alone Mode)-ban az időzített programok és
a reteszelés mód lesz elérhető.

Ha az alkalmazáson keresztül szeretne Felhő üzemmód (Cloud-
connect Mode)-ról Önálló üzemmód (Stand-alone Mode)-ra váltani,
végezze el a következőket:

1 Nyissa meg az intelligent Tablet Controller alkalmazást.

Eredmény: A következő képernyő jelenik meg.
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2 Kattintson a táblagép beállítására.

Eredmény: A következő képernyő jelenik meg.

3 Kattintson a felhőről helyi használatra lehetőségre.

Eredmény: Megjelenik a jelszó megadására szolgáló
képernyő.

4 Írja be a jelszót (password)-t (alapértelmezett: "daikin") és
kattintson az OK (OK) gombra.

Eredmény: Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Mielőtt
folytatná, gondolja át, hogy valóban szeretné-e befejezni a felhő
mód használatát és az azzal járó előnyöket.

5 Kattintson a Yes (Igen) gombra a megerősítéshez.

Eredmény: Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. A
rendszer Önálló üzemmód (Stand-alone Mode)-ba lép, és az
Yes (Igen) gombra kattintva újraindul.

6 Kattintson aOK (OK) lehetőségre.

Eredmény: A rendszer újraindul. Nem hozhat létre új időzített
programokat és reteszeléseket a helyi kezelőfelületen keresztül.

4 Működés

4.1 Váltás a különböző helyszínek
között

Ha több helyszínt kell kezelnie, a Daikin technikus beállítja ezeket a
helyszíneket, hogy ezek elérhetőek legyenek a helyszínválasztóban.

Ha szeretne egy másik helyszínen telepített berendezést
megtekinteni, válasszon ki egyet a helyszínválasztóból.

4.2 A profil megváltoztatása
a

A legördülő lista (a) mutatja az Ön bejelentkezési nevét és funkcióját
(pl. kezelő, rendszergazda…).

A legördülő listára kattintva módosíthatja a profilját és a jelszavát.

A legördülő listán elvégezheti a bejelentkezést is, valamint
megtekintheti az aktuális verziószámot vagy a kiadási adatokat
(illetve ezek korábbi verzióit).

4.2.1 Profiladatok módosítása
Csak a nevét, a kapcsolt Email (E-mail) címet és az Email (E-mail)
értesítések nyelvét módosíthatja.

INFORMÁCIÓ

Ha megváltoztatta az Email (E-mail) címét, akkor az Email
(E-mail) üzenetek az új Email (E-mail) címre érkeznek
majd. Ez az Email (E-mail) tartalmazza a hitelesítéshez
szükséges hivatkozást. Új Email (E-mail) címe
megerősítéséhez kattintson erre a hivatkozásra. Ne
feledkezzen el arról, hogy a következő bejelentkezéskor az
új Email (E-mail) címét használja.

1 A felhasználói profil legördülő menüjéből válassza a My profile
(Saját profil) lehetőséget.

Eredmény: A következő ablak jelenik meg.
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2 Végezze el a módosításokat.

3 Kattintson az Update profile (Profil frissítése) gombra.

Eredmény: Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.

Eredmény: A profil módosítása életbe lép és az alkalmazás
visszatér a fő ablakra.

4.2.2 Jelszava módosítása
A Daikin azt tanácsolja, hogy változtassa meg a technikus által
kiadott jelszavát.

1 A felhasználói profil legördülő menüjéből válassza a Change
password (Jelszó módosítása) lehetőséget.

Eredmény: A következő ablak jelenik meg.

2 Végezze el a módosításokat.

3 Kattintson az Change password (Jelszó módosítása) gombra.

Eredmény: Megerősítést kérő üzenet jelenik meg és a jelszava
megváltozik.

4.2.3 Kijelentkezés a rendszerből
A rendszerből manuálisan jelentkezhet ki.

INFORMÁCIÓ

A rendszer biztonsági okokból 2,5 óra elteltével kilépteti a
felhasználót.

1 A felhasználói profil legördülő menüjéből válassza a Logout
(Kijelentkezés) lehetőséget.

Eredmény: Ezzel kijelentkezik a rendszerből és az alkalmazás
visszatér a bejelentkezési oldalra.

4.2.4 A kiadási adatok elolvasása

INFORMÁCIÓ

Ez a bekezdés csak Daikin rendszergazdákra vonatkozik.

A felhasználói profil legördülő menüjére kattintva közvetlenül
megtekintheti a Daikin Cloud Service aktuális verzióját.

1 A felhasználói profil legördülő menüjéből válassza a Version
{versionNumber} (more info) ({versionNumber} verzió (bővebb
tájékoztatás)) lehetőséget a kiadási adatok megtekintéséhez.

Eredmény: Megjelennek a kiadási adatok.

4.3 A berendezés felügyelete és
vezérlése

A berendezéslista ablakban kiválaszthatja, hogy egy kiválasztott
helyszín összes egységét, egy (vagy több) kiválasztott zóna összes
egységét vagy 1 megadott egységet kíván vezérelni.

Előfordulhat, hogy vörös figyelmeztető sáv látható. Ez további
információkat biztosít a vezérlőknek a felmerülő problémákról.

4.3.1 Berendezésnevek megváltoztatása

INFORMÁCIÓ

Ez a bekezdés csak Daikin rendszergazdákra,
fiókvállalatokra, telepítőkre és helyszíni rendszergazdákra
vonatkozik.

1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a
helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list
(Berendezéslista) lehetőséget a Monitoring & control
(Felügyeleti és vezérlés) alatt.

Eredmény: Az adott helyszínen elérhető összes egység listája
jelenik meg.
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3 A képernyő alján kattintson az Edit equipment names
(Berendezésnevek szerkesztése) szerkesztése lehetőségre.

Eredmény: Az összes berendezés neve szerkeszthető lesz.

4 Kívánság szerint módosítsa a berendezésneveket és kattintson
a Save (Mentés) gombra. Legfeljebb 12 karaktert használhat.

Eredmény: Megerősítést kérő üzenet jelenik meg és az új nevek
lépnek életbe.

INFORMÁCIÓ

Kettőzött nevek használata nem megengedett.

4.3.2 A kiválasztott helyszínen telepített összes
egység vezérlése

Alapfunkciók beállítása egyszerre a csoport
minden egységén
Bizonyos alapfunkciókat azonnal életbe léptethet az adott helyszín
összes egységén:

▪ Az összes egység be- vagy kikapcsolása

▪ Hőmérséklet beállítása

▪ Üzemmód beállítása (Fan (Ventilátor), Heating (Fűtés), Cooling
(Hűtés), Dry (Szárítás), Automatic (Automatikus) vagy Dependent
mode (Függő mód))

▪ Fan speed (Ventilátor sebessége) (Low (Alacsony), Middle
(Közepes), High (Magas) vagy Automatic (Automatikus))
beállítása

▪ Airflow direction (Levegőáramlás iránya) beállítása (egy adott
irány vagy Swing (Legyezés))

▪ Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód) (Automatic
(Automatikus), Bypass (Bypass) vagy Ventilation mode
(Szellőztetési üzemmód))

▪ Ventilation volume (Szellőztetési mennyiség) (Low (Alacsony),
High (Magas) vagy Auto (Auto))

INFORMÁCIÓ

Az összes ilyen vezérlési művelet csak a megfelelő
egységekre lesz (automatikusan) alkalmazva. A nem
kompatibilis egységek figyelmen kívül hagyják a
parancsokat.

Azonos funkció alkalmazható minden egyes különálló egységen.
Lásd 10. oldal "4.3.3  1 megadott egység vezérlése egy
helyszínen".

A fejlett funkciókat egy külön fejezet ismerteti. Lásd 9. oldal
"Fejlett funkciók beállítása egyszerre az összes egységen".

Egy adott helyszínen kiválasztott egységek a bal oldali Zones
(Zónák) lehetőséggel bővíthetők vagy szűkíthetők le. A Zones
(Zónák) lehetőséggel kiválaszthat egy egységcsoportot és közös
beállításokat adhat meg. A 32. oldal "4.15  Zónák kezelése" rész
ismerteti, hogy miként végezheti el a Zones (Zónák) beállítását.

Az alábbi példán a tárgyalóban található összes egység beállítását
végezzük el.

Az alábbi példán a kiválasztott helyiségben (az előszobában, a
tárgyalóban és az 1. rendelőben) található összes egység beállítását
végezzük el.

1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a
helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list
(Berendezéslista) lehetőséget a Monitoring & control
(Felügyeleti és vezérlés) alatt.

Eredmény: Az adott helyszínen elérhető összes egység listája
jelenik meg.
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a

3 Kattintson az General control panel (Általános vezérlőpanel)
legördítő nyílra (a).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
afedc

hg

b

4 Kapcsolja be vagy ki az összes egységet az On/off mode (Be/Ki
mód) gomb(b) elcsúsztatásával.

5 Állítsa be a hőmérsékletet a Set temperature (Célhőmérséklet)
csúszka(c) elmozdításával.

6 Kattintson az Operation mode (Üzemmód) menüre (d).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
d e f

INFORMÁCIÓ

A Dependent mode (Függő mód) opció csak bizonyos
beltéri egységekhez használható. Ha ezt az opciót
választja, az egység nem szabályozza a saját
üzemmódját, ezt a mester egysége fogja szabályozni. A
hűtés/fűtés segéd elérhető (vagy 'beállítható') és aktuális
üzemmódját a mester üzemmód és a segéd elérhető
funkciói határozzák meg. A mester egységet a nap vagy a
jégkristály ikonról ismerheti fel.

7 Válasszon Operation mode (Üzemmód) lehetőséget.
Választható opciók: Fan (Ventilátor), Heating (Fűtés), Cooling
(Hűtés), Dry (Szárítás), Automatic (Automatikus) és Dependent
mode (Függő mód).

8 Kattintson a Fan speed (Ventilátor sebessége) menüre (e).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

d e f

9 Válasszon Fan speed (Ventilátor sebessége) értéket.
Választható opciók: Low (Alacsony), Middle (Közepes), High
(Magas) és Automatic (Automatikus).

10 Válassza az Airflow direction (Levegőáramlás iránya) menüt (f).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
d e f

11 Válasszon Airflow direction (Levegőáramlás iránya) értéket.
Választható irányok: Direction 0 (Irány 0) - Direction 4 (Irány 4)
és Swing (Legyezés).

12 Kattintson a Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód) menüre
(g).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
g h

13 Válasszon Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód) értéket.
Választható opciók: Automatic (Automatikus), Bypass (Bypass)
és Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód).

14 Kattintson a Ventilation volume (Szellőztetési mennyiség)
menüre (h).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
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g h

15 Válasszon Ventilation volume (Szellőztetési mennyiség)
értéket. Választható opciók: Low (Alacsony), High (Magas) és
Auto (Auto). Bejelölheti a Fresh up (Szellőztetés)
jelölőnégyzetet is.

Ez utóbbi lehetőséggel a helyiségbe vezetett külső levegő
mennyiségét szabályozhatja: ez nagyobb vagy kisebb lesz, mint a
helyiségből a kültérbe kifújt levegő mennyisége. Ha több levegőt
vezet be a helyiségbe, akkor pozitív nyomást hoz létre. Ez segíthet
megakadályozni, hogy a pára és a kellemetlen szagok
beáramoljanak a konyhából vagy a mellékhelyiségekből. Ha
kevesebb levegőt vezet be a helyiségbe, akkor kis mértékben
negatív nyomást hoz létre. Ez segíthet megakadályozni, hogy a
kórházi szagok vagy a baktériumok kiszivárogjanak a kórtermekből a
folyosókra.

Fejlett funkciók beállítása egyszerre az összes
egységen

INFORMÁCIÓ

A fejlett funkciók nem érhetők el a kezelő számára.

Bizonyos fejlett funkciókat azonnal életbe léptethet az adott helyszín
összes egységén:

▪ Setpoint (Beállítási pont) maximális határértéke. Ez határozza
meg, hogy a felhasználó milyen alacsony vagy milyen magas
hőmérsékletet állíthat be az egységeken. Ezzel elkerülhetők a
szélsőséges beállítások és az ebből adódó nagy fogyasztás.

▪ Távirányító korlátozásai. Ezek a beállítások határozzák meg, hogy
a felhasználók milyen műveleteket végezhetnek el a
távirányítóval.

A fenti funkciók alkalmazhatók az egyes különálló egységeken is.

Az alapfunkciókat egy külön fejezet ismerteti. Lásd 7. oldal
"Alapfunkciók beállítása egyszerre a csoport minden egységén".

1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a
helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list
(Berendezéslista) lehetőséget a Monitoring & control
(Felügyeleti és vezérlés) alatt.

Eredmény: Az adott helyszínen elérhető összes egység listája
jelenik meg.

d

a

Egy adott helyszínen kiválasztott egységek a bal oldali Zones
(Zónák) lehetőséggel bővíthetők vagy szűkíthetők le. A 32. oldal
"4.15  Zónák kezelése" rész ismerteti, hogy miként végezheti el a
Zones (Zónák) beállítását (ez csak rendszergazdáknak szól!).

3 Kattintson a General control panel (Általános vezérlőpanel)
legördítő nyílra (a).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

i

a

4 Kattintson az Advanced (Haladó) menüre (i).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
j

l m

k

n

5 Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (j), ha
szeretné beállítani Cooling limit (Hűtési határ) értékét.

6 Húzza el a Cooling limit (Hűtési határ) csúszkát (k) a hűtési
Setpoint (Beállítási pont) maximális és minimális határértékének
beállításához.

7 Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (l), ha
szeretné beállítani a Heating limit (Fűtési határ) értékét.

8 Húzza el a Heating limit (Fűtési határ) csúszkát (m) a fűtési
Setpoint (Beállítási pont) maximális és minimális határértékének
beállításához.
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INFORMÁCIÓ

A Daikin ajánlása szerint a telepített egységek többségénél
a Cooling limit (Hűtési határ) és Heating limit (Fűtési határ)
értéket egyaránt 23°C-ra tanácsos állítani.
A maximális Cooling (Hűtés) és Heating (Fűtés)
korlátozásával elkerülhetők a szélsőséges beállítások és
az ebből adódó nagy fogyasztás.

9 Válassza ki a távirányítón engedélyezni vagy tiltani kívánt
funkciókat a Remote controller restrictions (Távirányításra
vonatkozó korlátozások) részben (n).

Példa: Ha nem szeretné, hogy a felhasználók ki- vagy bekapcsolják
az egységeket, állítsa a Start/stop (Indítás/leállítás) opciót Tiltott
állásba. Ha szeretné engedélyezni, hogy átváltsanak a fűtés és
hűtés mód között, állítsa az Operation mode (Üzemmód)
lehetőséget Permitted (Engedélyezett) állásba.

10 A felfelé mutató nyílra kattintva zárja be a General control panel
(Általános vezérlőpanel) legördülő menüt (a).

Eredmény: Az összes új beállítás életbe lép.

4.3.3 1 megadott egység vezérlése egy
helyszínen

Az egység aktuális állapota (BE/KI) a berendezéslista panelekben
látható.

Ahelyett, hogy módosítaná az összes egység beállítását egy adott
helyszínen, 1 adott egységen is módosíthatja ugyanazon
beállításokat.

Az adott egység beállításai felülírják az általános beállításokat.

1 Először válassza ki a kezelni kívánt egység helyszínét a
helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list
(Berendezéslista) lehetőséget a Monitoring & control
(Felügyeleti és vezérlés) alatt.

Eredmény: Az adott helyszínen elérhető összes egység listája
jelenik meg.

a

3 Kattintson 1 megadott egységre (a) a berendezéslista
ablakban.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

b a c

md

e

4 Kapcsolja be vagy ki az egységet a BE/KI gomb (b)
elcsúsztatásával a megfelelő pozícióba.

Ha az egység KI van kapcsolva, a Temperature (Hőmérséklet) és
Operation mode (Üzemmód) továbbra is módosítható.

5 Ellenőrizze az Indoor temperature (Beltéri hőmérséklet) mért
eredményeit (c).

A Reset filter (Szűrő visszaállítása) ikon (e) csak akkor jelenik meg,
ha az egységen bekapcsol a szűrőcserére figyelmeztető jelzés.

6 A szűrőcserét a Reset filter (Szűrő visszaállítása) ikonra (e)
kattintva regisztrálhatja. Kattintson a Yes (Igen) gombra a
megjelenő megerősítést kérő üzenetben.

Eredmény: A Reset filter (Szűrő visszaállítása) gomb eltűnik az
opciók listájáról.

7 Húzza el a Set temperature (Célhőmérséklet) csúszkát (m) a
Temperature (Hőmérséklet) beállításához.

8 Ha elérhető az egységhez, kattintson az Operation mode
(Üzemmód) menüre (d).

Eredmény: A következő rész jelenik meg. Az egység típusától
függően az opciók eltérőek lehetnek.

f g

9 Válasszon Operation mode (Üzemmód) értéket. Választható
opciók: Fan (Ventilátor), Heating (Fűtés), Cooling (Hűtés), Dry
(Szárítás) és Automatic (Automatikus).
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INFORMÁCIÓ

Csak a Heating (Fűtés), Cooling (Hűtés) és Automatic
(Automatikus) modók között válthat a mester egységen. A
mester egységet a nap vagy a jégkristály ikonról ismerheti
fel.
A függő módban lévő egységek a mester egység
működését fogják követni.

10 Ha elérhető az egységhez, kattintson a Fan speed (Ventilátor
sebessége) menüre (f).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
f g

11 Válasszon Fan speed (Ventilátor sebessége) értéket.
Választható opciók, az egységtől függően: Low (Alacsony),
Middle (Közepes), High (Magas) és Automatic (Automatikus)
vagy Low (Alacsony) és High (Magas).

12 Kattintson a Advanced (Haladó) menüre (g).

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
j l

k mn

13 Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (j), ha
szeretné beállítani Cooling limit (Hűtési határ) értékét.

14 Húzza el a Cooling limit (Hűtési határ) csúszkát (k) a Cooling
(Hűtés) Setpoint (Beállítási pont) maximális és minimális
határértékének beállításához.

15 Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (l), ha
szeretné beállítani a Heating limit (Fűtési határ) értékét.

16 Húzza el a Heating limit (Fűtési határ) csúszkát (m) a Heating
(Fűtés) Setpoint (Beállítási pont) maximális és minimális
határértékének beállításához.

INFORMÁCIÓ

A Daikin ajánlása szerint a telepített egységek többségénél
a Cooling limit (Hűtési határ) és Heating limit (Fűtési határ)
értéket egyaránt 23°C-ra tanácsos állítani.
A maximális Cooling (Hűtés) és Heating (Fűtés)
korlátozásával elkerülhetők a szélsőséges beállítások és
az ebből adódó nagy fogyasztás.

17 Válassza ki a távirányítón engedélyezni vagy tiltani kívánt
funkciókat a Remote controller restrictions (Távirányításra
vonatkozó korlátozások) részben (n).

Példa: Ha nem szeretné, hogy a felhasználók ki- vagy bekapcsolják
az egységeket, állítsa a Start/stop (Indítás/leállítás) opciót Tiltott
állásba. Ha szeretné engedélyezni, hogy átváltsanak a fűtés és
hűtés mód között, állítsa az Operation mode (Üzemmód)
lehetőséget Engedélyezett állásba.

18 Az egységre kattintva zárja be a vezérlő ablakot.

Eredmény: Az összes új beállítás életbe lép.

4.4 Az időprogramok kezelése
A kezelők csak megtekinthetik az időzített programokat, de nem
hozhatnak létre és nem módosíthatnak programot.

Mielőtt megkezdené a programok beállítását, először ismerje meg a
Daikin Cloud Service logikáját és terminológiáját. Kezdje az "éves
ütemezés" létrehozásával. Ez fogja meghatározni a lefedett
időszakot. A menüpont alatt megjelenik az "időzített program"
amelyet BE vagy KI állásba kapcsolhat. Az időzített programban
adja meg a "műveleteket", melyek a tényleges parancsokat jelentik.

4.4.1 Az időprogramok létrehozása
1 vagy több időzített programot hozhat létre az év különböző
időszakaira.

Az időzített programokon belül az összes beállítás módosítható az 7.
oldal "4.3.2  A kiválasztott helyszínen telepített összes egység
vezérlése" részben leírtak szerint.

Az időzített program beállításait felülírják az általános/egyéni
beállítások.

1 A navigációs ablakban válassza a Schedule (Ütemezés)
lehetőséget a Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés)
alatt.

Eredmény: A következő oldal jelenik meg. Ha vannak aktuális
időzített programok, azok a naptár alatt jelennek meg.
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2 Kattintson a Add yearly schedule (Éves ütemezés hozzáadása)
gombra.

Eredmény: Új sor lett hozzáadva.

3 Kívánság szerint egy színt is társíthat az újonnan kiválasztott
Schedule (Ütemezés)-hoz, ehhez válasszon ki egyet a bal
oldali legördülő listából.

Ez a szín lesz használva felül, a naptárban, ez jelzi a Schedule
(Ütemezés) időtartamát.

4 Töltse ki egy Schedule (Ütemezés) nevét, és válasza ki a Start
date (Indítási dátum) és a End date (Befejezési dátum) adatot.

INFORMÁCIÓ

A Start date (Indítási dátum) és a End date (Befejezési
dátum) nem egy adott évre vonatkozik.

Az időzített program Start date (Indítási dátum) és End
date (Befejezési dátum) értéke NEM fedheti át egymást.

5 Kattintson a Save (Mentés) gombra.

Eredmény: Schedule (Ütemezés) hozzáadása megtörtént.

4.4.2 Műveletek hozzáadása egy
időprogramhoz

Hozzáadhat indító és leállító műveleteket, melyek egy adott
Temperature (Hőmérséklet) célértéken és egy megadott egységhez
lépnek életbe.

1 Kattintson a Schedule (Ütemezés) sor jobb oldalán a kék plusz
(a) gombra.

Eredmény: Ezzel hozzáadta a művelethez tartozó sort. Először
az indító műveleteket kell megadni.

a

2 Töltse ki a Schedule (Ütemezés) művelet nevét és kattintson a
Save (Mentés) gombra.

Eredmény: Ezzel hozzáadta a műveletet.
b d c a

Egy műveletet (ideiglenesen) deaktiválhat, a csúszkára (b) kattintva.
A csúszka szürkére vált.

Egy műveletet törölhet a piros ikszre (c) kattintva.

Egy meglévő műveletet szerkeszthet a ceruza ikonra (d) kattintva.

3 Kattintson a műveletsor jobb oldalán a kék plusz gombra.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

4 Az órára és a percre kattintva állítsa be a kezdési időt.

5 Állítsa a csúszkát on (be) állásra, hogy az összes kiválasztott
egység bekapcsoljon a beállított időpontban.

6 Kattintson a hét napjaira, hogy az egységek ezeken a napokon
bekapcsoljanak.

7 Állítsa be a Temperature (Hőmérséklet) Setpoint (Beállítási
pont) értéket a csúszka elmozdításával.

8 Ha több beállítást végez el az egységen, kattintson a Select
properties (Tulajdonságok választása) lehetőségre. A
megjelenő ablakban több beállítást (pl. Fan speed (Ventilátor
sebessége) vagy Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód))
adhat hozzá.

9 Kattintson a Select units (Egységek választása) lehetőségre,
ahol megadhatja, hogy mely egységekre legyen érvényes a
Schedule (Ütemezés).

Eredmény: A következő ablak jelenik meg.

10 Válassza ki az egységet, majd kattintson az Update units
(Egységek frissítése) gombra.

Eredmény: Az egységek hozzáadása megtörtént. Ezek a
beállítások csak a megadott egységekre lesznek alkalmazva.

11 Kattintson aSave action (Művelet mentése) lehetőségre.

Eredmény: Ezzel befejezte az indító művelet programozását.



4 Működés

Felhasználói referencia-útmutató

13
v2.0
Daikin Cloud Service
4P529062-1 – 2018.09

Most azokat az egységeket fogja megadni, amelyeknek ki kell
kapcsolni. Kezdje újra az aktuális eljárást az 1. lépéssel.

4.5 Esemény összekapcsolása egy
vezérlési művelettel (reteszelés)

Egy esemény összekapcsolása a vezérlési művelettel (Interlocking
(Reteszelés)) lehetővé teszi, hogy az esemény előfordulása
kiváltson egy vezérlési műveletet.

Ez a vezérlési művelet a kiválasztott egységekre alkalmazható.

Például: Összekapcsolhatja a "betörésjelző" digitális bemenetének
zárását az összes fűtő/hűtő egység kikapcsolásával. Ennek a
riasztásnak az érintkezője akkor kapcsol be, amint a teljes
személyzet elhagyta az épületet, így a továbbiakban nincs szükség
arra, hogy az összes fűtő/hűtő egység bekapcsoljon.

1 A navigációs ablakban válassza az Interlocking (Reteszelés)
lehetőséget a Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés)
alatt.

Eredmény: Az aktuális Interlocking (Reteszelés) elemek listája
jelenik meg.

a b

Egy Interlocking (Reteszelés) műveletet (ideiglenesen)
deaktiválhatja, a csúszkájára (a) kattintva. A csúszka szürkére vált.

Egy Interlocking (Reteszelés) műveletet törölhet a piros ikszre (b)
kattintva.

a b

2 Kattintson a New (Új) gombra.

Eredmény: Új Interlocking (Reteszelés) rész lett hozzáadva.

3 Töltse ki az új Interlocking (Reteszelés) nevét.

4 A felső részben kattintson a Select units (Egységek választása)
gombra.

Eredmény: Megjelenik egy ablak, amely az összes
csatlakoztatott, összekapcsolható eszközt mutatja.

5 Válassza ki a bemenetet, amelyet szeretne összekapcsolni egy
adott művelettel és kattintson az Update units (Egységek
frissítése) gombra.

Eredmény: A bemenet a felső Apply to units (Érintett
egységek) részhez lesz hozzáadva.

6 A Trigger (Kiváltó ok) legördülő listából válassza ki, mikor kell
elvégezni a műveletet: a kiválasztott bemenet zárásakor vagy
nyitásakor.

Például: Beállíthatja, hogy a tűzriasztó bekapcsolásához az összes
egység leálljon. Ha On (all management points) (BE (az összes
kezelési ponton)) lehetőséget választ, jelzi, hogy az összes
kiválasztott bemenetet aktiválni kell a Trigger (Kiváltó ok)
végrehajtásához.
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a

7 Állítsa az Action (Teendő) részben található csúszkát off (ki) (a)
állásba, ha azt szeretné, hogy az egységek kikapcsoljanak,
amikor a bemeneti kontaktusok állapota változik.

INFORMÁCIÓ

Ha azt szeretné, hogy az egységek bekapcsoljanak,
amikor a bemeneti kontaktusok állapota változik, akkor a
csúszkát állítsa on (be) állásba, majd válassza ki a
Setpoint (Beállítási pont) és Operation mode (Üzemmód)
értéket. Hozzáadhat egyéb tulajdonságokat is (például
Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód)) a Select
properties (Tulajdonságok választása) lehetőségre
kattintva.

8 Az Action (Teendő) részben válassza ki a leállítani vagy indítani
kívánt egységet, a Select units (Egységek választása)
lehetőségre kattintva.

Eredmény: Megjelenik az összes elérhető egységet mutató
ablak.

9 Válassza ki az egységeket, amelyeket on (be) vagy off (ki)
állásba kíván váltani, majd kattintson az Update units
(Egységek frissítése) lehetőségre.

10 Kattintson aSave (Mentés) lehetőségre.

Eredmény: Interlocking (Reteszelés) létrehozva.

INFORMÁCIÓ

Az Interlocking name (Reteszelés neve), Action (Teendő)
vagy Trigger (Kiváltó ok) beállítások nem módosíthatók az
Interlocking (Reteszelés) esetében. A módosítás egyetlen
lehetősége, hogy törli a teljes Interlocking (Reteszelés)
elemet, és egy újat hoz létre.

4.6 Hőmérséklet megfigyelése
Az alkalmazás Temperature Monitoring (Hőmérséklet megfigyelése) részében ellenőrizheti a Temperature (Hőmérséklet) görbét a Outdoor
temperature (Kültéri hőmérséklet), Indoor temperature (Beltéri hőmérséklet) esetében, valamint a Setpoint (Beállítási pont)-ot.

1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Temperature Monitoring (Hőmérséklet megfigyelése) lehetőséget az Energy management
(Energiagazdálkodás) alatt.

Eredmény: Megjelenik a Temperature Monitoring (Hőmérséklet megfigyelése) az aktuális napra, 1 adott Indoor unit (Beltéri egység)
esetében.
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INFORMÁCIÓ

A Setpoint (Beállítási pont)adat csak akkor látható, ha a
(beltéri) egység be van kapcsolva.

Ha a grafikonokon szaggatott vonal látható, ez kiesést
jelez: az egység kikapcsolt és nem tudott mérést végezni.

3 Vigye a kurzort a grafikon fölé (a) a mérési adatok megjelenítéséhez (Outdoor temperature (Kültéri hőmérséklet), Room temperature
(Szobahőmérséklet) és/vagy Setpoint (Beállítási pont)).

4 A jelmagyarázatra (b) kattintva elrejthet bizonyos adatokat a grafikonon.

Eredmény: A jelmagyarázat szürkére vált.

b a

5 Kattintson újra a jelmagyarázatra (b) az adatok ismételt megjelenítéséhez.
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d c

e

6 A grafikon jobb oldalán található legördülő listában (c) kiválaszthatja, hogy melyik beltéri egység adatait szeretné megtekinteni (csak
támogatott egységekhez érhető el). Az Outdoor temperature (Kültéri hőmérséklet) értékét mindig egy Outdoor unit (Kültéri egység) méri,
így ez az érték változatlan maradhat másik beltéri egységek választásakor.

7 Ha egy másik időszak (hét, hónap, év) Energy consumption (Teljesítményfelvétel) értékeit szeretné megtekinteni, válasszon egy
lehetőséget (d) a képernyő bal felső részében.

8 Ha nyomtatás parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (e) a képernyő jobb alsó részén.

4.7 Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése
1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Site energy consumption (Helyszín energiafelhasználása) lehetőséget az Energy management
(Energiagazdálkodás) alatt.

Eredmény: Az aktuális évre számított Energy consumption (Teljesítményfelvétel) jelenik meg.

Eredmény: Megtekintheti az energiafogyasztást a Cooling (Hűtés) (kékkel), a Heating (Fűtés) pirossal) és a Heat recovery
(Hővisszanyerés) (zölddel) funkciókhoz, valamint az Average outdoor temperature (°C) (Átlagos külső hőmérséklet (°C)) (sárgával) és az
egyes hónapok célértékét (szürkével). Ha a célértékek nem jelennek meg, lásd 24. oldal "4.11 Az energiacél beállítások kezelése".

Eredmény: Megtekintheti a HVAC system (HVAC rendszer) és a non-HVAC system (nem HVAC rendszer) elektromos mérővel kapott
fogyasztását a 33. oldal "4.16 Elektromos mérő konfigurálása" részben meghatározottak szerint.
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3 Amennyiben egy időszakban mindkettő - például Heating (Fűtés) és Heat recovery (Hővisszanyerés) - szerepel, akkor a jelmagyarázatra
kattintva elrejtheti az egyiket vagy mindkettőt.

Eredmény: A címke szürkén jelenik meg (a) és az értékek rejtve lesznek, az alább láthatóak szerint. Ha a kurzort az energiafogyasztás
sávok fölé viszi, megjelennek a részletes adatok (b).

b

a
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INFORMÁCIÓ

Az Y-tengely (kWh) skála módosulhat, amint elrejti az
egyik értéket. Ez azt a benyomást keltheti, hogy az érték
módosult.

Ha a grafikonokon szaggatott vonal látható, ez kiesést
jelez: az egység kikapcsolt és nem tudott mérést végezni.

4 Kattintson újra a jelmagyarázatra az adatok ismételt megjelenítéséhez.

c f e d

5 Ha egy másik időszak (nap, hét, hónap, év) Energy consumption (Teljesítményfelvétel) értékeit szeretné megtekinteni, válassza az 1 (c)
lehetőséget a képernyő bal felső részében. Ezt követően kattintson a naptár ikonra (d) a kívánt nap, hét, hónap vagy év kiválasztásához.
A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (e). Ebben az esetben a beírt dátumot az ENTER gomb megnyomásával hagyja
jóvá.

6 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (f).

Eredmény: 2 naptármező (g) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

h g gi

7 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket. Kiválaszthatja a kezdő hónapot (h): ezzel csak azt adja meg, hogy melyik hónap
szerepeljen a grafikon bal oldalán, természetesen a teljes év továbbra is látható marad.

INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlítás esetében csak
az utolsó hónapig szereplő adatok lesznek figyelembe
véve.

8 Szükség esetén megjeleníthető az Accumulated energy consumption (Összesített teljesítményfelvétel) értéke, ha a Cumulative
(Halmozódó) lehetőségre (i) kattint a jobb oldalon.
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4.8 A helyszín kültéri egységeinek energetikai összehasonlítása
A helyszín Outdoor unit comparison (Kültéri egység összehasonlítása) modulja segítségével összehasonlíthatja a helyszínen működő
különböző kültéri egységek energiafogyasztását.

1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.

2 A navigációs ablakban válassza az Outdoor unit comparison (Kültéri egység összehasonlítása) lehetőséget az Energy management
(Energiagazdálkodás) alatt.

Eredmény: Megjelenik az éves energiafelhasználás összegzése.

c f ae d

3 Az összehasonlítás energetikai mérőszámainak módosításához húzza el a csúszkát (a) jobbra. Elemzés céljára a kWh/m² érték a
leginkább megfelelő.
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b

b

A csillaggal jelölt Outdoor units (Kültéri egységek) esetében nincs felszíni területérték konfigurálva (b). A fentiek miatt energiafogyasztási
hatékonyságuk nem számítható. Ez az érték a Building administration (Épületkezelés) pontban adható meg, lásd 26. oldal "4.14 Az
épületkezelésről".

4 Ha egy másik időszak (hét, hónap, év) Energy consumption (Teljesítményfelvétel) értékeit szeretné megtekinteni, válassza az 1
lehetőséget a képernyő bal felső részében (c). Ezt követően kattintson a naptár ikonra (d) a kívánt hét, hónap vagy év kiválasztásához. A
dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (e). Ebben az esetben a beírt dátumot az ENTER gomb megnyomásával hagyja
jóvá.

5 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (f).

Eredmény: 2 naptármező (g) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

h gi

j

6 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket.
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INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlítás esetében csak
az utolsó hónapig szereplő adatok lesznek figyelembe
véve.

7 Ha a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé viszi, megjelennek a részletes adatok (h). A 2 év közül az egyik év adatait elrejtheti, ha az év
címkéjére kattint a grafikonon (i).

8 Ha Print (Nyomtatás) parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (j) a képernyő jobb alsó
részén.

4.9 Több helyszín kombinált energiafogyasztásának összehasonlítása
A Multi-site combined consumption (Több helyszín összesített teljesítményfelvétele) modul segítségével összehasonlíthatja az Ön által kezelt
összes helyszínen működő különböző kültéri egységek energiafogyasztását. A grafikonok az egyesített adatokat mutatják.

1 A navigációs ablakban válassza az Multi-site combined consumption (Több helyszín összesített teljesítményfelvétele) lehetőséget az
Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

Eredmény: Az összes egység kombinált éves energiafogyasztásának összegzése jelenik meg. This chart shows the aggregated data
from all the sites you have access to (Ez a grafikon mutatja az összes helyszínről összegyűjtött adatokat, amelyekhez hozzáférése van).

Eredmény: A szürke vonal (a) jelzi a Cumulative (Halmozódó) energiafogyasztást.

b a d c

2 Ha egy másik időszak (hónap, nap, 10 év) Multi-site combined consumption (Több helyszín összesített teljesítményfelvétele) értékeit
szeretné megtekinteni, válassza az 1 (b) lehetőséget a képernyő bal felső részében. Ezt követően kattintson a naptár ikonra (c) a kívánt
hónap vagy nap kiválasztásához. A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (d). Ebben az esetben a beírt dátumot az Enter
gomb megnyomásával hagyja jóvá.

e

g f

3 Vigye a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé a részletes adatok (e) megtekintéséhez.

4 A jelmagyarázatra (f) kattintva elrejtheti az adatokat.

5 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a múltbeli adatokkal összevetve fülre (g).

Eredmény: 2 naptármező lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.
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i h h

j

6 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket (h). Kiválaszthatja a kezdő hónapot (i): ezzel csak azt adja meg, hogy melyik hónap
szerepeljen a grafikon bal oldalán, természetesen a teljes év továbbra is látható marad.

7 A grafikonra kattintva közvetlenül a lefedett időszakra ugorhat (az egyes grafikonokon, a napi bontás kivételével). Például az Év
grafikonon bármelyik hónap sávjára rákattinthat, az adott hónap részletes adatainak megtekintéséhez.

8 Ha nyomtatás parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (j) a képernyő jobb alsó részén.

4.10 Több helyszín energiafogyasztásának összehasonlítása
A Multi-site comparison (Több helyszín összehasonlítása) modul segítségével összehasonlíthatja az Ön által kezelt összes helyszín
energiafogyasztását.

1 A navigációs ablakban válassza az Multi-site comparison (Több helyszín összehasonlítása) lehetőséget az Energy management
(Energiagazdálkodás) alatt.

Eredmény: Az egyes helyszínek éves energiafogyasztása külön jelenik meg.

a

2 Az összehasonlítás energetikai mérőszámainak módosításához húzza el a csúszkát (a) jobbra.

Eredmény: Elemzés céljára a kWh/m² érték a leginkább megfelelő. A csillaggal jelölt helyszínek esetében nincs felszíni területérték
konfigurálva (b).
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e f d cb

3 Ha egy másik időszak (hónap vagy nap) értékeit szeretné összehasonlítani az egyes helyszínekhez, válassza az 1 (b) lehetőséget a
képernyő bal felső részében. Ezt követően kattintson a naptár ikonra (c) a kívánt hónap vagy nap kiválasztásához. A dátumot közvetlenül
is megadhatja a naptár mezőben (d). Ebben az esetben a beírt dátumot az Enter gomb megnyomásával hagyja jóvá.

Eredmény: Elemzés céljára a kWh/m² érték a leginkább megfelelő. A csillaggal jelölt helyszínek (e) esetében nincs felszíni területérték
konfigurálva.

4 Vigye a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé a részletes adatok megtekintéséhez.

5 A kiválasztott időszak 1 helyszínének részletes adatait a sávra kattintva tekintheti meg.

Eredmény: Az alkalmazás a Daikin Cloud Service Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) részére irányítja át. Lásd 16. oldal
"4.7 Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése".

6 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (f).

Eredmény: 2 naptármező (g) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

g

i

gh
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7 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket. Kiválaszthatja a kezdő hónapot (h) is: a grafikon továbbra is 1 évet fog át, de az első év
kiválasztott hónapjától kezdődik és az összehasonlításra választott év azonos hónapjáig tart.

INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlításnál legalább 1
teljes havi adatnak kell elérhetőnek lenni az aktuális
évben.

8 Ha Print (Nyomtatás) parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (i) a képernyő jobb alsó
részén.

4.11 Az energiacél beállítások kezelése
A Target energy settings (Energia célbeállítások) oldalon konfigurálhatja a havi energiafelhasználás célértékeit az aktuális évhez. Ezek a
célértékek referenciaként szolgálhatnak, és csak tájékoztató jellegűek. A beállítások maguktól értetődőek.

Ezek az értékek megjeleníthetők a Daikin Cloud Service Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) részében. Lásd 16. oldal
"4.7 Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése".

1 A navigációs ablakban válassza az Target energy settings (Energia célbeállítások) lehetőséget az Energy management
(Energiagazdálkodás) alatt.

Eredmény: megjelenik a beállítások oldal. Az adott év egyes hónapjaiban felhasznált energiamennyiség jelenik meg kWh-ban kifejezve.

2 Adjon meg egy célértéket 1 hónapra, ehhez írja be a kívánt értéket a Target this year (Célérték ebben az évben) (kWh) oszlopba.

Eredmény: a különbség számítása automatikusan el lesz végezve.

3 Ha a célérték csökkentését egyszerre több hónapra szeretné alkalmazni (százalékos értékként), először válassza ki a hónapokat a bal
oldalon (a).
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a d b c

4 Szükség szerint válasszon egy másik Reference year (Referencia év) értéket a megfelelő legördülő listából (b).

5 Hajtsa végre a célcsökkentést (százalékban kifejezve) a csúszka elmozdításával (c).

Eredmény: a kiválasztott hónapokra a célok és a különbségek automatikusan be lesznek állítva.

6 Ha szeretné elrejteni az energiafelhasználás célértékeit a Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) oldalon, törölje a jelölőnégyzet
bejelölését a jobb felső sarokban (d).

4.12 Több helyszín kezelése
Ha több egységet szereltek be több helyszínen, a Multi-site
management (Több helyszín kezelése) opció hasznos eszköz az
összes üzlet vagy épület nyomon követéséhez.

1 A navigációs ablakban válassza a Multi-site management (Több
helyszín kezelése) lehetőséget.

Eredmény: Megjelenik a térképnézet, amelyen az összes
helyszín látható.

Eredmény: Azonnal megtekintheti a helyszín állapotát
(jelentkezett-e hiba vagy sem).

a

Ha csak a hibás helyszíneket szeretné megtekinteni:

2 Kattintson az Only errors (Csak a hibák) címkére (a).

3 Kattintson a helyszínre a Map view (Térkép nézet)-ben.

Eredmény: Az adott oldalhoz tartozó Equipment list
(Berendezéslista) oldalra mutató hivatkozás jelenik meg .

4.13 Felhasználók kezelése
A User administration (Felhasználókezelés) részben létrehozhat új
Users (Felhasználók)-kat és módosíthatja, illetve törölheti a
meglévőket.

1 A navigációs ablakban válassza a User administration
(Felhasználókezelés) lehetőséget.

Eredmény: Az aktuális Users (Felhasználók) listája jelenik
meg.

INFORMÁCIÓ

Ezen a listán csak az azonos, vagy alacsonyabb szintű, és
azonos címkével szereplő felhasználók szerepelnek.
Címkéinek megtekintéséhez lásd 5. oldal
"4.2.1 Profiladatok módosítása".
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2 Az aktuális felhasználó törléséhez kattintson a felhasználó neve
mellett szereplő piros ikszre.

3 Az aktuális felhasználó szerkesztéséhez kattintson a ceruza
ikonra. Csak a felhasználó jogosultságait és nevét
módosíthatja.

INFORMÁCIÓ

Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, ezt Ön nem
módosíthatja itt. A felhasználónak a Forgot password
(Elfelejtett jelszó) hivatkozást kell használni a Login
(Bejelentkezés) oldalon.

4 Kattintson a New (Új) gombra.

Eredmény: A következő ablak jelenik meg. 5 Töltse ki az összes rendelkezésére álló adatot.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Felhasználói jogosultság
típusa határozza meg, hogy több vagy kevesebb adatot kell
megadnia.

A jelszóra vonatkozó követelmények:

▪ Legalább 8, legfeljebb 20 karakterből állhat

▪ Legalább 1 nagybetűt (A-Z) tartalmazzon

▪ Legalább 1 kisbetűt (a-z) tartalmazzon

▪ Legalább 1 számot tartalmazzon

▪ Legalább 1 speciális karaktert ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}]) tartalmazzon

6 Kattintson az Add user (Felhasználó hozzáadása) gombra.

Eredmény: A felhasználó hozzá lesz adva a listához.

Egy Administrator (Rendszergazda)-nak össze kell kapcsolni egy
helyszínt az új felhasználóval, ellenkező esetben a felhasználó
számára nem állnak rendelkezésre adatok a bejelentkezéskor. Lásd
3. oldal "3.3 Bejelentkezés a Daikin Cloud Service-be" és 26. oldal
"4.14.1 Új helyszín létrehozása".

4.14 Az épületkezelésről
A Building administration (Épületkezelés) részben egy Administrator (Rendszergazda) elvégezheti a helyszínek kezelését. Például a
rendszergazda összekapcsolhatja a helyszínt egy felhasználóval, így a felhasználó láthatja a helyszínről érkező adatokat.

4.14.1 Új helyszín létrehozása

A Daikin rendszergazdák, fiókvállalatok és telepítők új helyszíneket hozhatnak létre. Végezetül összekapcsolhatják ezt az új helyszínt egy
meglévő felhasználóval, így a felhasználó láthatja az adott helyszínről érkező adatokat.

1 A navigációs ablakban válassza az Site list (Helyszínlista) lehetőséget az Building administration (Épületkezelés) alatt.

Eredmény: Az aktuálisan elérhető helyszínek jelennek meg. Két nézet választható: Műszaki vagy Fizetés. A Műszaki nézet kiegészítő
információkat ad az azonosítóról, az összeállítás típusáról, a vezérlők mennyiségéről és a helyszínen működő beltéri egységekről.
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2 Kattintson a Create site (Helyszín létrehozása) gombra.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

3 Válasszon a megvásárolt terméknek megfelelő Setup Type (Beállítás típusa) lehetőséget. Lásd még: 28. oldal "A helyszín, illetve a
helyszín vezérlőinek szerkesztése".

4 Adja meg a szükséges adatokat a "Helyszínadatok" pontban.

Eredmény: A rendszer a háttérben elvégez egy Google Maps ellenőrzést, és folyamatosan mutatja a beviteli adatok ellenőrzési
eredményét:

▪ Ha minden rendben van, a mező zölden jelenik meg.
▪ Ha egy adat hiányzik vagy helytelen, a mező pirosra vált és megjelenik a hiba magyarázata a mezőben.

5 Először a város és az ország nevét adja meg. Ezeket egyezteti a rendszer az időzóna automatikus meghatározásához. Ha az adatok
helytelenek, az értéket manuálisan módosíthatja.

6 Válasszon egy csomagot a legördülő listából. A következő opciók érhetők el:

▪ "A" csomag (Hozzáférési licenc): hozzáférést ad a Daikin Cloud Service szolgáltatáshoz.

▪ "A" csomag (Hozzáférési licenc) + "B" csomag (Szerviz licenc): a "B" csomag hozzáférést ad a Távoli diagnosztika szolgáltatáshoz.
Lásd 33. oldal "4.18 A távoli diagnosztikáról".

7 Adja meg a kiválasztott csomaghoz szükséges adatokat.
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a

8 Ha a "B" csomaghoz tartozó elérhetőségi adatok megegyeznek az "A" csomagéval, jelölje be a jelölőnégyzetet (a).

9 Adja meg a "B" csomag Purchase order (Rendelés) adatait.

10 Kattintson azAdd site (Helyszín hozzáadása) lehetőségre.

Eredmény: A helyszín létrehozása megtörtént és a csomagoknál elindul a próbaidőszak.

▪ Controller (Vezérlő) létrehozva.

▪ Ön, a helyszín létrehozójaként automatikusan a helyszínhez lesz kapcsolva. Most már szerkesztheti a helyszínt. Lásd 28. oldal
"4.14.2 A helyszín szerkesztéséről".

4.14.2 A helyszín szerkesztéséről

A helyszín, illetve a helyszín vezérlőinek szerkesztése

1 A navigációs ablakban válassza az Site list (Helyszínlista) lehetőséget az Building administration (Épületkezelés) alatt.

Eredmény: Az aktuálisan elérhető helyszínek jelennek meg.

a

2 Kattintson a ceruza ikonra (a) egy helyszín szerkesztéséhez.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.
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b

Szerkessze a helyszínt az igényeinek megfelelően:

3 A ceruza ikonra (b) kattintva könnyebben megjegyezhető nevet adhat a vezérlőknek. Ez akkor hasznos, ha több vezérlőt használ, így
könnyen megkülönböztetheti a vezérlőket. Ha csak 1 vezérlő van, az átnevezés nem jár előnnyel.

Eredmény: A mezőnevek (c) szerkeszthetővé válnak. Egy lemez ikon (d) és a Cancel (Mégse) (e) ikon jelenik meg a mezőnév mellett.

ec d f gh

4 Amint megadta a vezérlő új nevét, kattintson a Save (Mentés) (d) ikonra.

INFORMÁCIÓ

Controller LC Number (Vezérlő LC száma) (h) értéket kér a
rendszer a vezérlő hálózat beüzemelése során.

A hálózat beüzemelése csak akkor véglegesíthető, ha a beüzemelési ablakban jelzett időpontig elvégezte a műveletet. Szükség esetén az
ablak 3 hónappal meghosszabbítható.

5 Hosszabbítsa meg a vezérlő beüzemelését az Extend (Meghosszabbítás) gombra kattintva (f).

6 Törölje a nem beüzemelt vezérlőt a piros ikszre (g) kattintva a Delete (Törlés) oszlopban.

INFORMÁCIÓ

A commissioned controller cannot be deleted (Beüzemelt
vezérlő nem törölhető).

7 Töltse ki a régiót a helyszínek könnyebb csoportosítása érdekében.

A Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) során használt régiókat példaként alkalmaztuk. Lásd 33. oldal "4.18 A távoli diagnosztikáról".

8 Kattintson az Add controller (Vezérlő hozzáadása) gombra egy vezérlő hozzáadásához (legfeljebb 10 vezérlő adható hozzá, a Setup Type
(Beállítás típusa) függvényében).

Setup Type (Beállítás típusa) Vezérlők maximális száma
intelligent Tablet Controller 10
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Setup Type (Beállítás típusa) Vezérlők maximális száma
Helyi vezérlő 5
intelligent Touch Manager 5

Felhasználók kezelése a helyszínen

Egy helyszín hozzáadásakor a Users (Felhasználók) hozzákapcsolhatók egy helyszínhez, eltávolíthatók onnét, valamint beállítható az e-mail
értesítéseik kezelése is.

1 A felhasználó helyszíni hozzárendelésének visszavonásához kattintson az alsó részben a felhasználó neve mellett szereplő piros ikszre.

Eredmény: Ezzel csak a helyszínről törli a felhasználót, de magát a felhasználói profilt nem törli.

2 Az Email (E-mail) értesítések aktiválásához vagy deaktiválásához kattintson az M/L1/L2/L3 négyzetekre a felhasználó neve mellett. (A
piros négyzet jelenti az aktiválást).

Ha az M négyzetre kattint, a felhasználó Email (E-mail) értesítést kap hiba jelentkezése esetén.

Az L1/L2/L3 négyzetekkel aktiválhatók az előrejelzések Email (E-mail) értesítései (lásd 36. oldal "4.18.4 Az előrejelzés beállítása"):

▪ Az L1 előrejelzés olyan egységekre vonatkozik, amelyeken hamarosan hiba jelentkezhet.

▪ Az L2 értesítések középtávon jelentkezhető hibákról értesítik a felhasználókat.

▪ Az L3 értesítések a hosszú távon jelentkező hibákról tájékoztatnak.

A felhasználói jogosultság típusa határozza meg, hogy több vagy kevesebb Email (E-mail) értesítést kap a felhasználó.

3 Ha szeretne felhasználót hozzáadni a helyszínhez, görgessen le a gombbal, majd kattintson az Add user to site (Felhasználó hozzáadása
a helyszínhez) gombra.

Eredmény: A lista alján megjelenik egy legördülő lista, valamint a Save (Mentés) és Cancel (Mégse) gomb.

4 A legördülő listáról válassza ki a helyszínhez hozzárendelni kívánt felhasználót.

A 25. oldal "4.13 Felhasználók kezelése" ismerteti, hogy miként hozhat létre felhasználót a User administration (Felhasználókezelés) modulon
keresztül.

5 Kattintson a Save (Mentés) gombra.

Eredmény: A felhasználó hozzá van kapcsolva a helyszínhez.

Csomagok kezelése

A fizetés beérkezését követően a kiválasztott csomago(ka)t aktiválni kell. Több csomag esetében minden egyes csomagot külön kell aktiválni.

1 Lépjen az "EDIT SITE" képernyőre 28. oldal "A helyszín, illetve a helyszín vezérlőinek szerkesztése".

a

2 Kattintson a függőleges pontok ikonra (a) a képernyő jobb oldalán.

Eredmény: Legördül a Fizetés megerősítése lista.

3 Kattintson a fizetés megerősítése mezőre.

Eredmény: Megjelenik a fizetés megerősítése képernyő.
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ec d f g

4 Adja meg a lejárati dátumot a dátum beírásával vagy a naptár segítségével, majd kattintson a Confirm (Megerősítés) gombra.

Eredmény: Az alkalmazás megjeleníti a Fizetés megerősítve üzenetet és a csomag állapota Fizetve értékre vált. A csomag aktív.

Eredmény: A Helyszínlista és a csomag ikon (b) zölden jelenik meg.

b

A csomagok színkódjai:

Kék: Trial (Próba)

Zöld: Paid (Fizetve) és aktív

Piros: expired (lejárt)

Szürke: törölve

Narancssárga: Payment pending (Fizetésre vár)

Megszakítás után a csomagot egy telepítő, vagy annál magasabb jogosultságú (Daikin rendszergazda vagy fiókvállalat) újra aktiválhatja a
csomagot a "hosszabbítás igénylése" lehetőség választásával. Amennyiben erre a csomaghoz tartozó Expiration date (Lejárati dátum) előtt
kerül sor, a csomag színe narancssárgára vált.

A hosszabbítás igénylése (c) és a csomag törlése (d) parancs a legördülő listában helyezkednek el.

INFORMÁCIÓ

A Package (Csomag) törlésekor a lejárati dátumig
érvényes marad.



4 Működés

Felhasználói referencia-útmutató

32
v2.0

Daikin Cloud Service
4P529062-1 – 2018.09

c d

Ha a csomag expired (lejárt) (piros), ez akkor is piors maras, ha "hosszabbítás igénylése" (c) lehetőséget választott. A csomag színe mindkét
esetben zöldre változik a fizetés megerősítését követően.

4.15 Zónák kezelése
Csoportosíthatja az egységeket, hogy a felhő elrendezés megfeleljen az aktuális konfigurációnak. Ennek érdekében a Daikin Cloud Service
Zones (Zónák) felosztást használ.

1 A navigációs ablakban válassza az Zones (Zónák) lehetőséget az Building administration (Épületkezelés) alatt.

Eredmény: Az aktuális Zones (Zónák) jelennek meg.

a c b d

2 Válassza ki a Zones (Zónák) csoportban kezelni kívánt helyszínt (a) a helyszínválasztóból.

3 Kattintson a kék plusz gombra (b) ha új zónát szeretne hozzáadni egy meglévő zónához (c) vagy helyszín szinten (d).

Eredmény: Megjelenik a zóna nevének megadására szolgáló mező.

4 Adja meg a zóna nevét, majd kattintson az Save (Mentés) gombra.

ec f

5 Húzza át az egységeket (f) a megfelelő zónába (c).

Legfeljebb 3 zónaszintet hozhat létre. Ezért nem szerepel kék plusz gomb a képernyőfelvétel legalsó szintjén (e).

6 Kattintson a ceruza ikonra egy zóna szerkesztéséhez. Ezzel csak a zóna nevét lehet szerkeszteni.

7 Kattintson a piros iksz ikonra egy zóna törléséhez. Ha 1 vagy több egységet tartalmazó zónát töröl, az egység(ek) a helyszíni szintre
kerülnek át.
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4.16 Elektromos mérő konfigurálása
Az Electric meter configuration (Elektromos mérő konfigurációja) tartalmazza az aktív helyszínhez társított vezérlők listáját és a csatlakoztatott
Electric meters (Elektromos mérők) eszközöket. Ezen a képernyőn beállíthatja az Energy consumption (Teljesítményfelvétel) típust a HVAC
system (HVAC rendszer) vagy a non-HVAC system (nem HVAC rendszer) esetében.

1 A navigációs ablakban válassza az Electric meter configuration (Elektromos mérő konfigurációja) lehetőséget az Building administration
(Épületkezelés) alatt.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

a

2 Kattintson a ceruza ikonra (a).

Eredmény: A legördülő lista aktív lesz.

b

3 Válassza az Energy consumption type (Teljesítményfelvétel típusa) lehetőséget a legördülő listából.

4 Kattintson a lemez ikonra (b).

Eredmény: Az Energy consumption type (Teljesítményfelvétel típusa) az új rendszerhez van beállítva.

4.17 Kültéri egységek kezelése
A Daikin Cloud Service segítségével megtekintheti a Outdoor units
(Kültéri egységek)-en elérhető adatokat. Az adatok többsége csak
megtekinthető, emellett felismerhető nevet adhat az egységeknek és
beállíthat egy területet (m²-ben).

1 A navigációs ablakban válassza az Outdoor units (Kültéri
egységek) lehetőséget a Building administration
(Épületkezelés) alatt.

Eredmény: A jelenleg elérhető Outdoor units (Kültéri
egységek) jelenek meg.

a

2 Egy kültéri egység szerkesztéséhez kattintson a ceruza ikonra
(a).

Eredmény: A Name (Név) és Terület (m2) mezők
szerkeszthetővé válnak.

b

3 Szükség szerint szerkessze a kültéri egységet.

4 Ha végzett, kattintson a lemez ikonra (b).

4.18 A távoli diagnosztikáról
INFORMÁCIÓ

Alapértelmezés szerint a Remote diagnostics (Távoli
diagnosztika) adatait csak fiókvállalati vagy annál
magasabb szintű jogosultsággal lehet megtekinteni. A
helyszíni rendszergazdák és telepítők ezeket a funkciókat
csak az A + B csomag megvásárlásával használhatják.

4.18.1 Riasztási előzmények kezelése
Az Alarm history (Riasztási előzmények) áttekintést ad az elérhető
helyszíneken bekövetkezett összes figyelmeztetésről és riasztásról.
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A vezérlők folyamatosan felügyelik a helyszínen lévő egységeket.
Ezek észlelik a riasztásokat (például a nedvesség riasztásokat),
majd ezeket rendszeres időközönként a felhőbe továbbítják (például
kétóránként, amíg a riasztás aktív).

A rendszerbe mindig 'nyitott' állapottal lépjen be.

1 A navigációs ablakban válassza az Alarm history (Riasztási
előzmények) lehetőséget a Remote diagnostics (Távoli
diagnosztika) alatt.

Eredmény: A helyszínen életbe lépett riasztások áttekintése
jelenik meg.

d b a c

Ez az ablak számos szűrést és rendezést tesz lehetővé, és 2
különböző nézetet bíztosít:

▪ Grouped view (Csoportos nézet) (a) egyértelmű áttekintést ad, a
riasztások csoportosítva vannak, a hibakód alapján. Ez azt jelenti,
hogy a helyszín azonos, az egység azonos, de több Occurrences
(Előfordulások) idő (b) szerepel. Az Occurrences (Előfordulások)
oszlopban szereplő számok az azonos riasztások mennyiségét
jelölik.

▪ A Flat view (Egyszerű nézet) (c) külön mutatja a riasztásokat.

2 A megtekinteni kívánt riasztások időtartamának módosításához
válasszon egy új -tól vagy -ig dátumot, a naptár ikonra kattintva
(d).

3 Használja a táblázat felső részében található szűrőket, ha csak
bizonyos adatokat szeretne megjeleníteni.

4 Válassza ki az értékeket a legördülő listákból, ha csak bizonyos
helyszíneket, riasztási típusokat vagy feladat állapotokat
szeretne megtekinteni.

Eredmény: Az alkalmazás automatikusan frissül, és csak az
érték(ek)nek megfelelő riasztások jelennek meg.

e

A szűrő ismételt eltávolítása:

5 A legördülő listában (e) kattintson a kis x jelre.

6 A többi mezőben egyszerűen begépelheti az értéket (pl. Alarm
code (Riasztási kód)).

Eredmény: Az alkalmazás automatikusan frissül, és csak az
értéknek megfelelő riasztások jelennek meg.

h f g

Összes szűrő tisztítása:

7 A jobb oldalon kattintson a fehér X jelre (f).

Ha bizonyos riasztási információkat közvetlenül ezen az áttekintő
oldalon szeretne megjeleníteni:

8 Kattintson 3 függőleges pont ikonra (g).

Eredmény: Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes
többi riasztási információ címkéje látható.

9 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt
információkat.

Az 1. ablakban megjelenő összes riasztási részlet megtekintéséhez:

10 Kattintson a szem ikonra (h) jobb oldalon.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

Ebben az Alarm details (Riasztás részletei) ablakban módosíthatja a
feladat (Open (Nyitva)/Acknowledged (Nyugtázva)/Closed (Zárva))
állapotát, és tekintse meg az egyes riasztási események összes
részletét.

Alul láthatja, hogy a vezérlő mikor küldte el először a riasztást. A
vezérlő természetesen csak akkor fejezi be a riasztás sugárzását,
ha a hibát ténylegesen megszüntették az egységen, és nem akkor,
amikor Acknowledged (Nyugtázva) vagy Closed (Zárva) beállításra
változtatta a feladatállapotot a felhőben.

INFORMÁCIÓ

Nem számít, hogy milyen riasztási eseményt választott ki a
listán, a bezárás mindig csak a legutoljára továbbított
riasztásra vonatkozik.

Ha úgy zárja be a riasztást, hogy a hibát nem szüntette meg az
egységen, egy új riasztási sor indul az Alarm history (Riasztási
előzmények) oldalon, még akkor is, ha azonos riasztásról van szó.

TÁJÉKOZTATÁS

Ne feledje el bezárni az Acknowledged (Nyugtázva) (és
műszakilag megoldott) riasztást, mert ha nem teszi meg,
akkor nem kap további Email (E-mail) értesítést, ha
ugyanez a riasztás jelentkezik azonos egységen.
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i

Újranyithatja az Acknowledged (Nyugtázva) és Closed (Zárva)
riasztásokat vagy manuálisan is bejelölheti a riasztásokat Open
(Nyitva) állásra: ebben az esetben az Open (Nyitva) gomb színe
megváltozik (i).

jk

2 színminta is áll rendelkezésre az Acknowledged (Nyugtázva) és
Open (Nyitva) faladatokhoz:

▪ 1a manuálisan bejelölt riasztási eseményhez (j)

▪ 1 az automatikusan Acknowledged (Nyugtázva) riasztáshoz,
amikor az előző riasztáshoz manuálisan állították be az
Acknowledged (Nyugtázva) (k) állást, ezeket "szellemgomboknak"
is nevezik.

INFORMÁCIÓ

A vezérlő folyamatosan küldi az Occurrences
(Előfordulások) jelentéseket, amíg a hiba műszaki javítását
nem végzik el.

A helyszínhez rendeltUsers (Felhasználók) Email (E-mail), üzenetet
kapnak minden alkalommal, amikor a vezérlő nyitott riasztást
sugároz. A nyugtázást követően a felhasználó nem kap több e-mailt
ezzel az adott riasztással kapcsolatban. Ezt követően
szervizszakembert kell küldeni a helyszínre, de a szerelő
megérkezéséig és intézkedéséig ez a risztást Acknowledged
(Nyugtázva) állásban lesz.

4.18.2 A beltéri egység elemzések használata
Az Indoor unit analysis (Beltéri egység elemzése) mutatja a beltéri
egységek üzemi adatait. Ez rész lehetővé teszi az órás üzemadatok
letöltését minden egyesIndoor unit (Beltéri egység) esetében.

1 Válassza ki a helyszínválasztóból azt a helyszínt, amelyhez
szeretné elvégezni az Indoor unit analysis (Beltéri egység
elemzése) műveletet.

2 A navigációs ablakban válassza az Indoor unit analysis (Beltéri
egység elemzése) lehetőséget a Remote diagnostics (Távoli
diagnosztika) alatt.

Eredmény: A választott helyszínen elérhető beltéri egységek
áttekintése jelenik meg.

a cb

Ez az ablak számos szűrést és rendezést tesz lehetővé.

Ha szeretné módosítani az időszakot, amelyhez szeretné
megtekinteni az Indoor unit (Beltéri egység) adatokat:

3 Válasszon ki egy új hónapot a naptár ikonra (a) kattintva.

Használja a táblázat felső részében található szűrőket, ha csak
bizonyos adatokat szeretne megjeleníteni.

4 Egyszerűen írjon be egy értéket.

Eredmény: Az alkalmazás automatikusan frissül, és csak az
értéknek megfelelő beltéri egységek jelennek meg.

Összes szűrő tisztítása:

5 A jobb oldalon kattintson a fehér X jelre (b).

Adott beltéri egység hozzáadása az áttekintő oldalhoz:

6 Kattintson 3 függőleges pont ikonra (c).

Eredmény: Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes
többi Indoor unit (Beltéri egység) információ címkéje látható.

7 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt
információkat.

Download hourly operation data for this unit (Egy óra működési adat
letöltése ehhez az egységhez):

8 Katintson a jobb oldali letöltéd gombra.
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A teljes táblázat letöltése Microsoft Excel fájként:

9 Kattintson a megfelelő gombra.

4.18.3 A kültéri egység elemzések használata
Az Outdoor unit analysis (Kültéri egység elemzése) mutatja a
Outdoor units (Kültéri egységek) üzemi adatait. Ez rész lehetővé
teszi az órás üzemadatok letöltését minden egyesOutdoor unit
(Kültéri egység) esetében.

1 Válassza ki a helyszínválasztóból azt a helyszínt, amelyhez
szeretné elvégezni az Outdoor unit analysis (Kültéri egység
elemzése) műveletet.

2 A navigációs ablakban válassza az Outdoor unit analysis
(Kültéri egység elemzése) lehetőséget a Remote diagnostics
(Távoli diagnosztika) alatt.

Eredmény: A választott helyszínen elérhető Outdoor units
(Kültéri egységek) áttekintése jelenik meg.

a bc

d

Ha szeretné módosítani az időszakot, amelyhez szeretné
megtekinteni az Outdoor unit (Kültéri egység) adatokat:

3 Válasszon ki egy új hónapot a naptár ikonra (a) kattintva.

Adott Outdoor unit (Kültéri egység) hozzáadása az áttekintő
oldalhoz:

4 Kattintson 3 függőleges pont ikonra (b).

Eredmény: Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes
többi Outdoor unit (Kültéri egység) információ címkéje látható.

5 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt
információkat.

6 1 egység órás üzemadatainak letöltéséhez kattintson a jobb
oldali letöltés gombra (c).

7 Ha a teljes táblázatot szeretné letölteni Microsoft Excel fájlként,
akttintson a megfelelő gombra (d).

4.18.4 Az előrejelzés beállítása
A Prediction setup (Előrejelzés beállítása) oldalon engedélyezheti a
hibaelőrejelezést a távirányítóhoz csatlakoztatott egységekhez.

1 Válassza ki a helyszínválasztóból azt a helyszínt, amelyhez
szeretné elvégezni a Prediction setup (Előrejelzés beállítása)
műveletet.

2 A navigációs ablakban válassza a Prediction setup (Előrejelzés
beállítása) lehetőséget a Remote diagnostics (Távoli
diagnosztika) alatt.

Eredmény: A következő rész jelenik meg.

a

3 Aktiválja a hibaelőrejelzést a váltógombra (a) kattintva.

Eredmény: Aktiválás közben Ready to send (Küldésre kész)
üzenet jelenik meg az Status (Állapot) oszlopban (b). A
hibaelőrejelzés aktiválása legfeljebb egy órát vehet igénybe.
Aktiválás után a Status (Állapot) Sent (Elküldve) értékre vált.

b

Ha a hibaelőrejelzést engedélyezte, és a rendszer az egység
meghibásodását jelzi előre, a rendszer riasztást ad ki, melyet a
riasztási előzmények oldalra küld el. (Lásd 33. oldal
"4.18.1 Riasztási előzmények kezelése").
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