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Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Daikin Cloud Service.
Zij biedt details over de gebruikersinterface en procedures om
efficiënt te werk te gaan.
Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

Bedoeld publiek
Alle gebruikers.
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De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.
De Daikin Cloud Service biedt 5 toegangsniveaus. Dit document
beschrijft de interface voor het hoogst mogelijke niveau (profiel). Dit
betekent dat sommige functies misschien niet beschikbaar zijn voor
u of dat schermopnamen kunnen verschillen.
Dit document geldt voor versie 2.0 van de software. Sommige
punten kunnen verschillen met uw versie.

4

Over dit document

▪ Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte
industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde
gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in
huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

2

Gebruiksvoorwaarden Daikin
Cloud Service

Voor u de Daikin Cloud Service Interface kunt gebruiken, moet u
akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Ga naar https://cloud.daikineurope.com en klik op de tab onderaan
de pagina om ze te lezen.

3

Beschrijving van het systeem

3.1

Over de Daikin Cloud Service

De
Daikin
Cloud
Service
cloud.daikineurope.com.

is

bereikbaar

via

https://

Met de gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service kunt u het
klimaat in uw gebouw van om het even waar regelen. Ze kan
meerdere gebouwlocaties verbinden en is bereikbaar via een
willekeurig apparaat met toegang tot het web. Installateurs en
technici hebben ook toegang tot de Cloud zodat zij op afstand
kunnen inloggen en onmiddellijk kunnen beginnen met problemen
op te sporen als er een storing is. Met de gebruikersvriendelijke
interface kunt u uw units nog gemakkelijker regelen, en de
automatische opvolging van het energieverbruik helpt u de
kosten op de lange duur te verlagen.
Er zijn 5 mogelijke profielen: Daikin-beheerder, Daikin-filiaal,
Installateur, Beheerder en Operator. Afhankelijk van uw profiel, hebt
u toegang tot meer of minder functies (zie "3.5 Over
toegangsniveaus" op pagina 4).
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3 Beschrijving van het systeem
3.2

INFORMATIE

Over het gebruik van cookies

De
eerste
keer
dat
u
inlogt,
worden
de
gebruiksvoorwaarden weergegeven. Gelieve ze te lezen.

De Daikin Cloud Service maakt gebruik van cookies. Ga naar https://
cloud.daikineurope.com en klik op de COOKIES-link links onderaan
de pagina om ze te lezen.

3.3
1

Selecteer het selectievakje en klik op de knop Accept
(Akkoord).

Inloggen in de Daikin Cloud
Service
Ga in uw browser naar https://cloud.daikineurope.com.
Gevolg: De loginpagina verschijnt. Als dit uw eerste bezoek is,
raadt Daikin u aan het gebruik van cookies (a) onderaan het
venster te aanvaarden. Voor meer informatie over het gebruik
van cookies, zie "3.2 Over het gebruik van cookies" op
pagina 3 of klik op de link Learn more (Meer informatie) (b)
onderaan het scherm.

3.4

Over de gebruikersinterface van de
Daikin Cloud Service

De gebruikersinterface van de Daikin Cloud Service bestaat uit de
volgende hoofddelen:

a

d

b

e

c

▪ Het navigatiepaneel (a) om naar de verschillende functies van de
applicatie te navigeren.
▪ Een bovenste toolbalk met een sitekiezer (b) voor alle installaties
en de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen (c).
▪ Breadcrumbs (d) voor feedback over waar u zich bevindt in de
structuur van de gebruikersinterface.

b
2

a

▪ Een contentdeel (e) met de actuele informatie.
INFORMATIE

Voer uw Email (E-mail)-adres en Password (Paswoord) in. De
Daikin-technicus registreert uw Email (E-mail)-adres als uw
gebruikersnaam en geeft u een origineel Password (Paswoord).
Daikin raadt u aan om uw Password (Paswoord) zo snel
mogelijk te veranderen. Zie "4.2.2 Paswoord wijzigen" op
pagina 6.

De gebruikersinterface reageert goed, waardoor ze er
goed uitziet op alle toestellen (desktops, tablets en
smartphones). Zij past zich aan aan de beschikbare
schermafmetingen.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het navigatiepaneel op een
kleiner toestel wordt verborgen.

INFORMATIE
Als u uw Password (Paswoord) niet meer herinnert, klik
dan op de overeenkomstige link op de loginpagina.

Wanneer u een verborgen navigatiepaneel opnieuw wilt weergeven:

a

Niemand kan uw Password (Paswoord) veranderen.
3

Selecteer uw voorkeurtaal.

4

Klik op de knop Login (Aanmelden).

Gevolg: Het hoofdvenster wordt geopend op de pagina van de
apparatuurlijst. Zie "3.4 Over de gebruikersinterface van de Daikin
Cloud Service" op pagina 3 voor meer informatie over de
gebruikersinterface.

1

Klik op het "Hamburger"-symbool (a) in de rechterbovenhoek.

Gevolg: Het navigatiepaneel wordt bovenaan weergegeven.
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3 Beschrijving van het systeem
3.5

Over toegangsniveaus

Er zijn 5 gebruikersprofielen, elk met een verschillend toegangsniveau. Afhankelijk van uw profiel, zijn meer of minder functies beschikbaar.
Dit zijn de 5 gebruikersprofielen volgens hiërarchie:
▪ Daikin-beheerders
▪ Daikin-filialen
▪ Installateurs
▪ Site-beheerders
▪ Operatoren
In de volgende tabel staan de functies die NIET voor alle gebruikersniveaus beschikbaar zijn.
Beschikbare functies

Daikinbeheerders

Daikinfilialen

Installateurs Site-beheerders

Operators

Release-informatie lezen (zie "4.2.4 Release-informatie
lezen" op pagina 6).

✔

Monitoring & Regeling - Apparatuurlijst
(Apparatuurnamen veranderen) (zie "4.3.1 Toestelnamen
wijzigen" op pagina 6)

✔

✔

✔

✔

Monitoring & Regeling - Apparatuurlijst (geavanceerde
regeling) (zie "4.3.2 Over alle units van de geselecteerde
site regelen" op pagina 7)

✔

✔

✔

✔

Monitoring & Regeling - Programma (zie "4.4 Over
programma's beheren" op pagina 11)

✔

✔

✔

✔

✔*

Monitoring & Regeling - Koppeling (zie "4.5 Een
gebeurtenis koppelen aan een regelactie (koppeling)" op
pagina 12)

✔

✔

✔

✔

✔*

Energiebeheer - Streefwaarde energie-instellingen (zie
"4.11 Instellingen voor het energiestreefdoel beheren" op
pagina 23)

✔

✔

✔

✔

Gebruikersbeheer (zie "4.13 Gebruikers beheren" op
pagina 24).

✔

✔

✔

✔

Gebouwenbeheer - Sitelijst (zie "4.14 Over
gebouwenbeheer" op pagina 25)

✔

✔

✔

✔**

Gebouwenbeheer - Zones (zie "4.15 Zones beheren" op
pagina 31).

✔

✔

✔

✔

✔*

Gebouwenbeheer - Configuratie elektriciteitsmeter (zie
"4.16 Elektriciteitsmeter configureren" op pagina 32)

✔

✔

✔

✔

✔*

Gebouwenbeheer - Buitenunits (zie "4.17 Buitenunits
beheren" op pagina 32)

✔

✔

✔

✔

✔*

Remote diagnose - Alarmhistoriek (zie
"4.18.1 Alarmhistoriek beheren" op pagina 33)

✔

✔

✔***

✔***

Remote diagnose - Analyse binnenunit (zie
"4.18.2 Analyse van binnenunits gebruiken" op
pagina 34)

✔

✔

✔***

✔***

Remote diagnose - Analyse buitenunit (zie
"4.18.3 Analyse van buitenunits gebruiken" op
pagina 35)

✔

✔

✔***

✔***

Remote diagnose - Setup voorspelling (zie
"4.18.4 Voorspellingssetup gebruiken" op pagina 35)

✔

✔

✔***

✔***

✔*
✔**
✔***

3.6

Alleen instellingen weergeven
Alleen site-informatie weergeven of wijzigen, niet aanmaken
Alleen beschikbaar indien geactiveerd door de Daikin-filiaalgebruiker

Over niet deelnemen aan de cloudmodus

Als een sitebeheerder beslist om niet zich niet te abonneren op de
Daikin Cloud Service, dan kan hij dit abonnement zelf opzeggen.

3.6.1

Overschakelen van Cloud connect Mode
naar Stand-alone Mode

Een sitebeheerder kan beslissen om zijn abonnement op de Cloudconnect modus (Cloud-connect Mode) stop te zetten en
overschakelen naar Autonome modus (Stand-alone Mode) via de
app. De intelligent Tablet Controller werkt dan in de Autonome
modus (Stand-alone Mode).
In Autonome modus (Stand-alone Mode) zijn dan de Programma- en
Koppelstand beschikbaar.

Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
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4 Functie
Ga als volgt te werk om van de Cloud-connect modus (Cloudconnect Mode) over te schakelen naar de Autonome modus (Standalone Mode) via de app:
1

Open de intelligent Tablet Controller app.

4

Functie

4.1

Over tussen verschillende sites
schakelen

Gevolg: Het volgende scherm verschijnt.

Als u meerdere sites beheert, dan stelt de Daikin-technicus deze in
zodat ze beschikbaar worden in de sitekiezer.

Om de installaties van een andere site te raadplegen, kiest u in de
kiezer gewoon een andere site.
2

Klik op Tablet Setting.
Gevolg: Het volgende scherm verschijnt.

3

4

4.2

Over uw profiel veranderen
a

Klik op Cloud to Local.

De vervolgkeuzelijst (a) geeft uw loginnaam en functie weer (bijv.
operator, beheerder, …).

Gevolg: Er verschijnt een scherm waarin u een paswoord kunt
invoeren.

Klik op de vervolgkeuzelijst om wijzigingen in uw profiel te maken en
uw paswoord te veranderen.

Voer het paswoord (password) in (standaard: "daikin") en klik
op OK (OK).

Met de vervolgkeuzelijst kunt u ook inloggen en het actuele
versienummer van de applicatie en de release-informatie (of
historiek) raadplegen.

Gevolg: Er verschijnt een bevestiging. Denk nog eens goed na
of u geen gebruik meer wilt maken van de cloud-modus en zijn
voordelen voordat u verdergaat.

4.2.1

Profielinformatie veranderen

U kunt alleen uw naam veranderen, het gekoppelde Email (E-mail)adres en de taal van de Email (E-mail)-berichten.
INFORMATIE
Als u uw Email (E-mail)-adres verandert, krijgt u een Email
(E-mail) op het nieuwe Email (E-mail)-adres. Deze Email
(E-mail) bevat een link voor de bevestiging. U moet op de
link klikken om het nieuweEmail (E-mail)-adres te
bevestigen. Vergeet niet om de volgende keer met het
nieuwe Email (E-mail)-adres in te loggen.
1

Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen My
profile (Mijn profiel).
Gevolg: Het volgende venster verschijnt.

5

Klik op Yes (Ja) om te bevestigen.
Gevolg: Er verschijnt een bevestiging. Het systeem staat nu in
de Autonome modus (Stand-alone Mode) en start opnieuw op
zodra u op Yes (Ja) klikt.

6

Klik op OK (OK).

Gevolg: Het systeem start opnieuw op. U kunt nu de Programma's
en Koppeling gebruiken via de lokale interface.

v2.0
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4 Functie
1

Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen
Logout (Afmelden).

Gevolg: U wordt uitgelogd en en de applicatie keert terug naar de
loginpagina.

4.2.4

Release-informatie lezen
INFORMATIE
Dit deel geldt alleen voor Daikin-beheerders.

2

Voer de veranderingen in.

3

Klik op de knop Update profile (Profiel updaten).

Wanneer u op de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen klikt, ziet
u meteen de actuele versie van de Daikin Cloud Service.

Gevolg: Er verschijnt een bevestiging.
Gevolg: Uw profiel is gewijzigd en de applicatie keert automatisch
terug naar het hoofdvenster.

4.2.2

Paswoord wijzigen

Daikin raadt aan om het paswoord dat u hebt gekregen van de
technicus te veranderen.

1

Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen
Version {versionNumber} (more info) (Versie {versionNumber}
(meer info)) om de release-informatie te raadplegen.

Gevolg: De release-informatie wordt weergegeven.

4.3

1

Selecteer in de vervolgkeuzelijst met gebruikersprofielen
Change password (Paswoord wijzigen).
Gevolg: Het volgende venster verschijnt.

Over toestellen monitoren en
regelen

In het apparatuurlijstvenster kunt u kiezen tussen alle units van de
gekozen site regelen, alle units van één (of meerdere) gekozen
zone(s) of 1 specifieke unit regelen.
U ziet mogelijk een rode alarmbalk. Deze biedt bijkomende
informatie voor problemen met controllers.

4.3.1

Toestelnamen wijzigen
INFORMATIE
Dit deel geldt alleen voor Daikin-beheerders, -filialen,
installateurs en sitebeheerders.

2

Voer de veranderingen in.

3

Klik op de knop Change password (Paswoord wijzigen).

1

Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst)
onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).
Gevolg: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site
wordt weergegeven.

Gevolg: Er verschijnt een bevestiging en uw paswoord is gewijzigd.

4.2.3

Uitloggen uit het systeem

U kunt handmatig uitloggen uit het systeem.
INFORMATIE
Om veiligheidsredenen wordt u na 2,5 uur automatisch
uitgelogd.

Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
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4 Functie
INFORMATIE
Al deze regelingen worden alleen op compatibele units
(automatisch) toegepast. Incompatibele units negeren de
regelingen.
Dezelfde functies kunnen voor elke individuele unit worden
toegepast. Zie "4.3.3 1 specifieke unit op een site regelen" op
pagina 9.
De geavanceerde functies worden in een afzonderlijk hoofdstuk
beschreven. Zie "Geavanceerde functies op alle units in één keer
instellen" op pagina 9.
U kunt de selectie van units op een specifieke site uitbreiden of
beperken met de Zones (Zones) links. Met Zones (Zones) kunt u
een reeks units selecteren en de instellingen ervan tegelijk instellen.
Klik op "4.15 Zones beheren" op pagina 31 als u de setup van
Zones (Zones) wilt configureren.
3

Klik onderaan het scherm
(Toestelnamen bewerken).

op

Edit

equipment

names

In het voorbeeld hieronder wijzigt u de instellingen voor alle units in
de vergaderruimte.

Gevolg: Alle toestelnamen kunnen worden gewijzigd.

In het voorbeeld hieronder wijzigt u de instellingen voor alle units op
de geselecteerde site (voor Hall, Meeting Room en Practice 1).

4

Verander de toestelnamen naar wens en klik op Save
(Bewaren). U kunt tot 12 tekens gebruiken.

Gevolg: Er verschijnt een bevestiging en de nieuwe namen worden
toegepast.
INFORMATIE
Identieke namen zijn niet toegelaten.

4.3.2

Over alle units van de geselecteerde site
regelen

1

Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst)
onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Basisfuncties op alle units of een groep units in
één keer instellen

Gevolg: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site
verschijnt.

a

Sommige basisfuncties kunnen onmiddellijk op alle units van een
specifieke site worden toegepast:
▪ Alle units in- of uitschakelen
▪ De temperatuur instellen
▪ De stand instellen (Fan (Ventilatie), Heating (Verwarmen), Cooling
(Koelen), Dry (Drogen), Automatic (Automatisch) of Dependent
mode (Afhankelijke modus))
▪ De Fan speed (Ventilatorsnelheid) instellen (Low (Laag), Middle
(Midden), High (Hoog) of Automatic (Automatisch))
▪ De Airflow direction (Uitblaasrichting) instellen (specifieke richting
of Swing (Draaien))
▪ Ventilation mode (Ventilatiemodus) (Automatic (Automatisch),
Bypass (Bypass) of Ventilation mode (Ventilatiestand))
▪ Ventilation volume (Ventilatievolume) (Low (Laag), High (Hoog) of
Auto (Auto))
v2.0
Daikin Cloud Service
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3

Klik op de vervolgkeuzepijl General control panel (Algemeen
controlepaneel) (a).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
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b

c

d

e

f

a

10 Kies het menu Airflow direction (Uitblaasrichting) (f).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

d

g

e

f

h

4

Schakel alle units in of uit met de schuifknop On/off mode (Aan
Uit-stand) (b).

5

Stel de temperatuur in met de schuifregelaar Set temperature
(Insteltemperatuur) (c).

6

Klik op het menu Operation mode (Bedrijfsstand) (d).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

d

e

f

11 Kies de Airflow direction (Uitblaasrichting). De opties zijn
richting Direction 0 (Richting 0) tot Direction 4 (Richting 4) en
Swing (Draaien).
12 Klik op het menu Ventilation mode (Ventilatiemodus) (f).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

g

h

INFORMATIE
De optie Dependent mode (Afhankelijke modus) geldt
alleen voor sommige binnenunits. Als u de optie selecteert,
bepaalt de unit niet zelf haar stand, maar hangt zij af van
de master. De beschikbare (of 'instelbare') en actuele
bedrijfsstand van een verwarmen/koelen slave wordt
bepaald door de master-bedrijfsstand en de beschikbare
functies van de slave. De unit die master is voor een stand
wordt aangegeven door een symbool van de zon en een
ijskristal.
7

Kies de Operation mode (Bedrijfsstand). De opties zijn Fan
(Ventilatie), Heating (Verwarmen), Cooling (Koelen), Dry
(Drogen), Automatic (Automatisch) enDependent mode
(Afhankelijke modus).

8

Klik op het menu Fan speed (Ventilatorsnelheid) (e).

13 Kies de Ventilation mode (Ventilatiemodus). De opties zijn
Automatic (Automatisch), Bypass (Bypass) en Ventilation mode
(Ventilatiestand).
14 Klik op het menu Ventilation volume (Ventilatievolume) (h).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

g

h

Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

d

e

f

15 Kies het Ventilation volume (Ventilatievolume). De opties zijn
Low (Laag), High (Hoog) en Auto (Auto). U kunt ook het
selectievakje Fresh up (Fresh up) selecteren.

9

Kies de Fan speed (Ventilatorsnelheid). De opties zijn Low
(Laag), Middle (Midden), High (Hoog) en Automatic
(Automatisch).

Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

8

Hiermee kunt u de hoeveelheid in de kamer gebrachte verse lucht
beheren: deze zal groter of kleiner zijn dan die van de naar buiten
afgevoerde lucht. Wanneer meer lucht in de kamer wordt gebracht,
wordt een positieve druk gecreëerd. Dit kan helpen voorkomen dat
geur of vocht van keukens of toiletten in de kamer komt. Wanneer
minder lucht in de kamer wordt gebracht, wordt een licht negatieve
druk gecreëerd. Dit kan voorkomen dat ziekenhuisgeuren of
rondzwevende bacteriën van de kamer in de gang terechtkomen.
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4 Functie
j

Geavanceerde functies op alle units in één keer
instellen

k

INFORMATIE
Geavanceerde
operatoren.

functies

zijn

niet

beschikbaar

voor

Sommige geavanceerde functies kunnen onmiddellijk op alle units
van een specifieke site worden toegepast:
▪ Bovengrenzen van het Setpoint (Instelpunt). Dit bepaalt hoe hoog
en hoe laag de gebruikers de temperatuur van de units kunnen
instellen. Dit voorkomt extreme instellingen en het daaruit
resulterende hoge energieverbruik.
▪ Beperkingen van de afstandsbediening. Met deze instellingen
bepaalt u wat de gebruikers kunnen doen met de
afstandsbedieningen van de units.
De voorgaande functies kunnen ook voor elke individuele unit
worden toegepast.
De basisfuncties worden in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven.
Zie "Basisfuncties op alle units of een groep units in één keer
instellen" op pagina 7.

n

l

m

1

Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst)
onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

5

Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (j) als u
een Cooling limit (Koellimiet) wilt instellen.

Gevolg: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site
verschijnt.

6

Verplaats de schuifregelaar Cooling limit (Koellimiet) (k) om de
boven- en ondergrens van het Setpoint (Instelpunt) koelen in te
stellen.

7

Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (l) als u
een Heating limit (Verwarmingslimiet) wilt instellen.

8

Verplaats de schuifregelaar Heating limit (Verwarmingslimiet)
(m) om de boven- en ondergrens van het Setpoint (Instelpunt)
verwarmen in te stellen.

a

d

INFORMATIE
Daikin raadt aan om voor de meeste installaties de
bovengrens Cooling limit (Koellimiet) en Heating limit
(Verwarmingslimiet)
in
te
stellen
op
23°C.
Door een bovengrens voor de temperatuur voor Cooling
(Koelen) en Heating (Verwarmen) in te stellen, voorkomt u
extreme instellingen en het daaruit resulterende hoge
energieverbruik.

U kunt de selectie van units op een specifieke site uitbreiden of
beperken met de Zones (Zones) links. Zie "4.15 Zones beheren" op
pagina 31 als u de setup van Zones (Zones) wilt configureren
(alleen voor beheerders).
3

Klik op de vervolgkeuzepijl "General control panel (Algemeen
controlepaneel)" (a).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

a

9

i
4

Klik op het menu Advanced (Geavanceerd) (i).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

Kies de functies die u op de afstandsbediening wilt mogelijk
maken of blokkeren in het deel Remote controller restrictions
(Beperkingen afstandsbediening) (n).

Voorbeeld: Als u wilt voorkomen dat gebruikers een unit in- of
uitschakelen, stel de optie Start/stop (Start/Stop) in op Prohibited.
Als u ze wilt laten schakelen tussen verwarmen en koelen, stel de
Operation mode (Bedrijfsstand) in op Permitted (Toegestaan).
10 Klik op de pijlen naar boven om het vervolgkeuzemenu General
control panel (Algemeen controlepaneel) (a) te sluiten.
Gevolg: Alle nieuwe instellingen worden toegepast.

4.3.3

1 specifieke unit op een site regelen

De actuele status (AAN/UIT) van een unit wordt aangegeven in de
tegels van de apparatuurlijst.
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In plaats van de instellingen van alle units op een bepaalde site te
wijzigen, kunt u dezelfde instellingen van 1 specifieke unit wijzigen.

8

Gevolg: Het volgende deel verschijnt. Welke
beschikbaar zijn, hangt af van het type van de unit.

De instellingen van de specifieke unit hebben voorrang op de
algemene instellingen.
1

Selecteer in de sitekiezer de site van de unit die u eerst wilt
beheren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Equipment list (Apparatuurlijst)
onder Monitoring & control (Bewaking & regeling).

Indien van toepassing voor de unit, klik op het menu Operation
mode (Bedrijfsmodus) (d).

f

opties

g

Gevolg: Een lijst met beschikbare units op die specifieke site
verschijnt.

9

Kies de Operation mode (Bedrijfsstand). De opties zijn Fan
(Ventilatie), Heating (Verwarmen), Cooling (Koelen), Dry
(Drogen) en Automatic (Automatisch).
INFORMATIE

a
3

Klik op 1 specifieke unit (a) in het venster met de
apparatuurlijst.
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

b

a

c

e

U kunt alleen naar Heating (Verwarmen), Cooling (Koelen)
en Automatic (Automatisch) overschakelen op een unit die
als master voor de stand is ingesteld. De unit die master is
voor een stand wordt aangegeven door een symbool van
de
zon
en
een
ijskristal.
Units in de afhankelijke stand volgen de werking van de
master-unit.

10 Indien van toepassing voor de unit, klik op het menu Fan speed
(Ventilatorsnelheid) (f).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

f

d
4

m

Schakel de unit in of uit met de schuifknop ON/OFF (b).

Ook wanneer de unit is uitgeschakeld, kunt u nog steeds de
Temperature (Temperatuur) en de Operation mode (Bedrijfsmodus)
wijzigen.
5

Monitor de gemeten Indoor temperature (Binnentemperatuur)
(c).

Het symbool Reset filter (Filter resetten) (e) is alleen zichtbaar
wanneer de unit aangeeft dat het filter moet worden gereset.
6

g

11 Kies de Fan speed (Ventilatorsnelheid). Afhankelijk van de unit,
zijn de opties Low (Laag), Middle (Midden), High (Hoog) en
Automatic (Automatisch) of Low (Laag) en High (Hoog).
12 Klik op het menu Advanced (Geavanceerd) (f).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

U kunt de vervanging van een filter registreren door op het
symbool Reset filter (Filter resetten) (e) te klikken. Klik op Yes
(Ja) in de bevestiging die verschijnt.
Gevolg: De knop Reset filter (Filter resetten) verdwijnt uit de
optielijst.

7

Verplaats
de
schuifregelaar
Set
temperature
(Insteltemperatuur) (m) om de Temperature (Temperatuur) in te
stellen.
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j

l

4.4

Over programma's beheren

Operatoren kunnen de programma's alleen raadplegen; zij kunnen
ze niet aanmaken of wijzigen.
Zorg dat u de logica en terminologie van de Daikin Cloud Service
begrijpt voordat u programma's begint in te stellen. Eerst en vooral
maakt u het "jaarlijks programma" aan. Dit bepaalt de periode
waarop het programma van toepassing is. Daaronder staat het
"programma" dat kan worden in- en uitgeschakeld. In het
programma geeft u de "acties" in; dit zijn de eigenlijke regelingen.

4.4.1

Een programma aanmaken

U kunt 1 of meerdere programma's aanmaken voor verschillende
periodes van het jaar.
In deze programma's kunnen alle in "4.3.2 Over alle units van de
geselecteerde site regelen" op pagina 7 beschreven instellingen
worden gewijzigd.
De algemene/individuele instellingen hebben voorrang op de
programma-instellingen.
1

k

n

Selecteer in het navigatiepaneel Schedule (Programma) onder
Monitoring & control (Bewaking & regeling).
Gevolg: De volgende pagina verschijnt. Reeds bestaande
programma's worden onder de kalender weergegeven.

m

13 Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (j) als u
een Cooling limit (Koellimiet) wilt instellen.
14 Verplaats de schuifregelaar Cooling limit (Koellimiet) (k) om de
boven- en ondergrens van het Setpoint (Instelpunt) Cooling
(Koelen) in te stellen.
15 Selecteer de overeenkomstige optie Enable (Activeren) (l) als u
een Heating limit (Verwarmingslimiet) wilt instellen.
16 Verplaats de schuifregelaar Heating limit (Verwarmingslimiet)
(m) om de boven- en ondergrens van het Setpoint (Instelpunt)
Heating (Verwarmen) in te stellen.

2

INFORMATIE
Daikin raadt aan om voor de meeste installaties de
bovengrens Cooling limit (Koellimiet) en Heating limit
(Verwarmingslimiet)
in
te
stellen
op
23°C.
Door een bovengrens voor de temperatuur voor Cooling
(Koelen) en Heating (Verwarmen) in te stellen, voorkomt u
extreme instellingen en het daaruit resulterende hoge
energieverbruik.

17 Kies de functies die u op de afstandsbediening wilt mogelijk
maken of blokkeren in het deel Remote controller restrictions
(Beperkingen afstandsbediening) (n).

Klik op de knop Add yearly schedule (Jaarprogramma
toevoegen).
Gevolg: Een nieuwe regel wordt toegevoegd.

3

In de vervolgkeuzelijst links kunt u desgewenst een kleur
selecteren voor het nieuwe Schedule (Programma).

Deze kleur wordt in het bovenste deel van de kalender gebruikt om
de periode van het Schedule (Programma) aan te geven.

Voorbeeld: Als u wilt voorkomen dat gebruikers een unit uit- of
inschakelen, stel de optie Start/stop (Start/Stop) in op Prohibited. Als
u ze wilt laten schakelen tussen verwarmen en koelen, stel de
Operation mode (Bedrijfsstand) in op Permitted.
18 Klik op de unit om het regelvenster te sluiten.
Gevolg: Alle nieuwe instellingen worden toegepast.
4
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Voer een Schedule (Programma)-naam in en selecteer de Start
date (Begindatum) en de End date (Einddatum).
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INFORMATIE

7

De Start date (Begindatum) en de End date (Einddatum)
slaan niet op een specifiek jaar.

Stel het Setpoint (Instelpunt) Temperature (Temperatuur) in met
de schuifregelaar.

8

Om meer instellingen van de units te configureren, klik op
Select properties (Eigenschappen selecteren). Een venster
waarin
u
meer
instellingen
(zoals
Fan
speed
(Ventilatorsnelheid) of Ventilation mode (Ventilatiestand)) kunt
toevoegen, verschijnt.

9

Klik op Select units (Units selecteren) om de units te bepalen
waarvoor dit Schedule (Programma) geldt.

De Start date (Begindatum) en de End date (Einddatum)
van programma's kunnen NIET overlappen.
5

Klik op de knop Save (Bewaren).

Gevolg: Het Schedule (Programma) is toegevoegd.

Gevolg: Het volgende venster verschijnt.

4.4.2

Acties toevoegen aan een programma

U kunt start- en stopacties toevoegen die op specifieke Temperature
(Temperatuur)-instelpunten en voor specifieke units worden
geactiveerd.
1

10 Selecteer de units en klik op Update units (Units updaten).
Gevolg: De units worden toegevoegd. De instellingen worden
alleen op deze specifieke units toegepast.

Klik op de blauwe plusknop (a) rechts van de regel Schedule
(Programma).
Gevolg: Een regel voor de actie wordt toegevoegd. U bepaalt
eerst de startacties.

a

11 Klik op Save action (Actie bewaren).
Gevolg: De opstartactie is nu geprogrammeerd.
Logisch gezien bepaalt u nu wanneer de units
uitgeschakeld. Begin weer met stap 1 van deze procedure.

4.5
2

Voer een naam voor de actie van het Schedule (Programma) in
en klik op Save (Bewaren).
Gevolg: De actie wordt toegevoegd.

b

d c a

worden

Een gebeurtenis koppelen aan een
regelactie (koppeling)

Door een gebeurtenis aan een regelactie (Interlocking (Koppeling))
te koppelen, kunt het activeren van een regelactie na een
gebeurtenis instellen.
Deze regelactie kan op een selectie van units worden toegepast.
Voorbeeld: U kunt het sluiten van de digitale input "inbraakalarm"
koppelen aan het uitschakelen van alle verwarmings-/koelunits. Het
contact van een dergelijk alarm is actief zodra iedereen het gebouw
heeft verlaten, en de verwarmings-/koelunits dus mogen worden
uitgeschakeld.

U kunt een actie (tijdelijk) deactiveren door op de schuifregelaar (b)
te klikken. De schuifregelaar wordt grijs.

1

Selecteer in het navigatiepaneel Interlocking (Koppeling) onder
Monitoring & control (Bewaking & regeling).
Gevolg: De lijst met actuele items voor Interlocking (Koppeling)
wordt weergegeven.

U kunt een actie verwijderen door op het rode kruis (c) te klikken.
U kunt een bestaande actie wijzigen door op het potloodsymbool (d)
te klikken.
3

a

b

Klik op de blauwe plusknop rechts van de actieregel.
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

U kunt een Interlocking (Koppeling) (tijdelijk) deactiveren door op de
schuifregelaar (a) te klikken. De schuifregelaar wordt grijs.
U kunt een Interlocking (Koppeling) verwijderen door op het rode
kruis (b) te klikken.

a b

4

Klik op de uren en minuten om de begintijd in te stellen.

5

Zet de schuifregelaar op on (aan) om alle geselecteerde units
op het ingestelde tijdstip in te schakelen.

6

Klik op de dagen van de week om de units op deze dagen in te
schakelen.
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Gevolg: Een nieuw deel Interlocking (Koppeling) wordt
toegevoegd.

6

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Trigger (Trigger) wanneer de
actie moet worden uitgevoerd: of de geselecteerde input
gesloten of open is.

Voorbeeld: Om een brandalarm te laten afgaan, kunt u alle units
instellen die bij een brandalarm moeten worden stilgelegd. Door On
(all management points) (AAN (alle beheerpunten)) te selecteren
geeft u aan dat alle geselecteerde inputs geactiveerd moeten zijn
om de Trigger (Trigger) uit te voeren.

a

7

Zet de schuifregelaar in het deel Action (Actie) op off (uit) (a)
als u units wilt laten uitschakelen wanneer de status van het
inputcontact verandert.
INFORMATIE

3

Voer een naam in voor de nieuwe Interlocking (Koppeling).

4

Klik in het bovenste deel op de knop Select units (Units
selecteren).

Als u units wilt laten inschakelen wanneer de status van
het inputcontact verandert, zet u de schuifregelaar op on
(aan) en selecteert u het Setpoint (Instelpunt) en de
Operation mode (Bedrijfsstand). U kunt andere
eigenschappen (bijvoorbeeld de Ventilation mode
(Ventilatiestand)) toevoegen door op Select properties
(Eigenschappen selecteren) te klikken.

Gevolg: Een venster met alle verbonden toestellen die kunnen
worden gekoppeld verschijnt.
8

Klik in het deel Action (Actie) op Select units (Units selecteren)
om de unit die u wilt stilleggen of opstarten te selecteren.
Gevolg: Een venster met alle beschikbare units verschijnt.

9

5

Selecteer de input waaraan u een bepaalde actie wilt koppelen
en klik op de knop Update units (Units updaten).
Gevolg: De input wordt toegevoegd aan het bovenste deel
Apply to units (Toepassen op units).

4.6

Selecteer de units die u wilt on (aan) of off (uit) schakelen en
klik op Update units (Units updaten).

10 Klik op Save (Bewaren).
Gevolg: De Interlocking (Koppeling) is aangemaakt.
INFORMATIE
De Interlocking name (Naam koppeling), Action (Actie) of
Trigger (Trigger) van een Interlocking (Koppeling) kan niet
worden gewijzigd. De enige manier om ze te wijzigen is
door de Interlocking (Koppeling) volledig te verwijderen en
een nieuwe aan te maken.

Temperatuur monitoren

In het deel Temperature Monitoring (Temperatuurmonitoring) van de applicatie kunt u de Temperature (Temperatuur)-curve van de Outdoor
temperature (Buitentemperatuur), Indoor temperature (Binnentemperatuur) en het Setpoint (Instelpunt) raadplegen.
1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.
2 Selecteer in het navigatiepaneel Temperature Monitoring (Temperatuurmonitoring) onder Energy management (Energiebeheer).
Resultaat: De Temperature Monitoring (Temperatuurmonitoring) van de actuele dag voor 1 specifieke Indoor unit (Binnenunit) wordt
weergegeven.
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INFORMATIE
Setpoint
(Instelpunt)-gegevens
worden
alleen
weergegeven wanneer de (binnen)unit is ingeschakeld.
Grafieken met een stippellijn wijzen op een onderbreking:
de unit was uitgeschakeld en kon geen metingen
uitvoeren.
3 Beweeg uw cursor over de grafiek om de gemeten informatie weer te geven (a) (Outdoor temperature (Buitentemperatuur), Room
temperature (Kamertemperatuur) en/of Setpoint (Instelpunt)).
4 Klik op de legende (b) om bepaalde informatie van de grafiek niet weer te geven.
Resultaat: De legende wordt grijs.
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b

a

5 Klik opnieuw op de legende (b) om de informatie opnieuw weer te geven.

d

c

e
6 In de vervolgkeuzelijst (c) rechts van de grafiek kunt u de binnenunit selecteren waarvan u gegevens wilt raadplegen (alleen beschikbaar
bij ondersteunde units). De Outdoor temperature (Buitentemperatuur) wordt altijd door een Outdoor unit (Buitenunit) gemeten; dit betekent
dat deze waarde mogelijk niet verandert wanneer u andere binnenunits selecteert.
7 Om het Energy consumption (Energieverbruik) van een andere periode (week, maand, jaar) te raadplegen, selecteer er één (d) links
bovenaan het deel.
8 De weergegeven informatie kan worden afgedrukt door op de overeenkomstige knop (e) rechts onderaan te klikken.
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4.7

Energieverbruik van sites raadplegen

1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.
2 Selecteer in het navigatiepaneel Site energy consumption (Energieverbruik site) onder Energy management (Energiebeheer).
Resultaat: Het berekende Energy consumption (Energieverbruik) van het lopende jaar wordt weergegeven.
Resultaat: U kunt het verbruik van Cooling (Koelen) (blauw), Heating (Verwarmen) (rood), Heat recovery (Warmteterugwinning) (groen),
Average outdoor temperature (°C) (Gemiddelde buitentemperatuur (°C)) (geel) en de streefwaarde voor elke maand (grijs) zien. Zie
"4.11 Instellingen voor het energiestreefdoel beheren" op pagina 23 als de streefwaarden niet worden weergegeven.
Resultaat: U kunt ook HVAC system (HVAC-systeem) en non-HVAC system (non-HVAC-systeem) zien. Het elektriciteitsmeterverbruik is
zoals gedefinieerd in "4.16 Elektriciteitsmeter configureren" op pagina 32.

3 Als in een periode zowel - bijvoorbeeld - Heating (Verwarmen) als Heat recovery (Warmteterugwinning) voorkomen, dan kunt u 1 van
beide verbergen door op de legende te klikken.
Resultaat: Het label wordt gedeactiveerd (a) en de waarden worden verborgen zoals hieronder weergegeven. Wanneer u uw cursor over
de balken van het energieverbruik beweegt, worden de details (b) weergegeven.
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a

b
INFORMATIE
De schaal van de Y-as (kWh) kan veranderen als u 1 van
de waarden niet weergeeft. Dit kan de indruk wekken dat
de waarden zijn veranderd.
Grafieken met een stippellijn wijzen op een onderbreking:
de unit was uitgeschakeld en kon geen metingen
uitvoeren.
4 Klik opnieuw op de legende om de informatie opnieuw weer te geven.

c

f

e

d

5 Om het Energy consumption (Energieverbruik) van een andere periode (dag, week, maand, jaar) te raadplegen, selecteer er één (c) links
bovenaan het deel. Klik vervolgens op het kalendersymbool (d) om de gewenste dag, week, maand of jaar te selecteren. U kunt ook
rechtstreeks in het kalenderveld (e) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.
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6 Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (f) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.
Resultaat: 2 kalendervelden (g) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

h

g

g

i

7 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken. U kunt ook de beginmaand (h) kiezen: dit bepaalt alleen welke maand links op de grafiek zal
staan; er wordt natuurlijk nog altijd een volledig jaar weergegeven.
INFORMATIE
Bij een vergelijking met het lopende jaar wordt alleen
rekening gehouden met de gegevens tot de laatste
volledige maand.
8 Indien nodig kunt u het Accumulated energy consumption (Gecumuleerd energieverbruik) weergeven door te klikken op de optie
Cumulative (Gecumuleerd) (i) rechts.

4.8

Energieverbruik buitenunits site vergelijken

Met de module Outdoor unit comparison (Vergelijking buitenunit) van een site kunt u het energieverbruik van de verschillende buitenunits op
een site vergelijken.
1 Selecteer in de sitekiezer de site die u eerst wilt beheren.
2 Selecteer in het navigatiepaneel Outdoor unit comparison (Vergelijking buitenunit) onder Energy management (Energiebeheer).
Resultaat: Een overzicht van het jaarlijks energieverbruik wordt weergegeven.

c

f

e

a

d

3 Verplaats de schuifregelaar rechts (a) om de energiemaatstaf van de vergelijking te veranderen. De kWh/m²-weergave is relevanter voor
analyses.
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b

b
Voor Outdoor units (Buitenunits) met een asterisk is er geen oppervlaktewaarde geconfigureerd (b). Daarom kan hun
energieverbruiksefficiëntie niet worden berekend. Deze waarde kan worden ingesteld in de Building administration (Gebouwenbeheer); zie
"4.14 Over gebouwenbeheer" op pagina 25.
4 Om het Energy consumption (Energieverbruik) van een andere periode (week, maand, jaar) te raadplegen, selecteer er één links
bovenaan het deel (c). Klik vervolgens op het kalendersymbool (d) om de gewenste week, maand of jaar te selecteren. U kunt ook
rechtstreeks in het kalenderveld (e) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.
5 Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (f) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.
Resultaat: 2 kalendervelden (g) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

h

i

g

j
6 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken.
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INFORMATIE
Bij een vergelijking met het lopende jaar wordt alleen
rekening gehouden met de gegevens tot de laatste
volledige maand.
7 Wanneer u uw cursor over de balken van het energieverbruik beweegt, worden de details (h) weergegeven. Klik op een label van 1 van de
2 jaren in de grafiek (i) om de informatie ervan niet weer te geven.
8 U kunt de weergegeven informatie Print (Afdrukken) door op de overeenkomstige knop (j) rechts onderaan te klikken.

4.9

Gecombineerd energieverbruik meerdere sites vergelijken

Met de module Multi-site combined consumption (Gecombineerd verbruik meerdere sites) kunt u het energieverbruik van de verschillende
buitenunits op alle sites waartoe u toegang hebt vergelijken. De grafieken geven de samengevoegde gegevens weer.
1 Selecteer in het navigatiepaneel Multi-site combined consumption (Gecombineerd verbruik meerdere sites) onder Energy management
(Energiebeheer).
Resultaat: Een overzicht van het jaarlijks energieverbruik voor een combinatie van alle sites wordt weergegeven. This chart shows the
aggregated data from all the sites you have access to (Deze grafiek geeft de samengevoegde gegevens weer van alle sites waartoe u
toegang hebt).
Resultaat: De grijze lijn (a) is het Cumulative (Gecumuleerd) energieverbruik.

b

a

d

c

2 Om het Multi-site combined consumption (Gecombineerd verbruik meerdere sites) van een andere periode (maand, dag, 10 jaar) te
raadplegen, selecteer er één (b) links bovenaan het deel. Klik vervolgens op het kalendersymbool (c) om de gewenste maand of dag te
selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (d) typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.

g

f

e
3 Beweeg uw cursor over de balken van het energieverbruik om de details (e) weer te geven.
4 Klik op de legende (f) om informatie niet weer te geven.
5 Klik op de tab vs. Past (g) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.
Resultaat: 2 kalendervelden worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.
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i

h

h

j
6 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken (h). U kunt ook de beginmaand (i) kiezen: dit bepaalt alleen welke maand links op de grafiek zal
staan; er wordt natuurlijk nog altijd een volledig jaar weergegeven.
7 U kunt op de grafiek klikken om rechtstreeks naar een onderliggende periode te gaan (in elke grafiek, behalve op dagniveau). In de
jaargrafiek kunt u bijvoorbeeld op een maandbalk klikken om de detailgrafiek van die maand weer te geven.
8 De weergegeven informatie kan worden afgedrukt door op de overeenkomstige knop (j) rechts onderaan te klikken.

4.10

Energieverbruik van meerdere sites vergelijken

Met de module Multi-site comparison (Vergelijking meerdere sites) kunt u het energieverbruik van alle sites waartoe u toegang hebt
vergelijken.
1 Selecteer in het navigatiepaneel Multi-site comparison (Vergelijking meerdere sites) onder Energy management (Energiebeheer).
Resultaat: Het jaarlijks energieverbruik voor elke site afzonderlijk wordt weergegeven.

a

2 Verplaats de schuifregelaar rechts (a) om de energiemaatstaf van de vergelijking te veranderen.
Resultaat: De kWh/m²-weergave is relevanter voor analyses. Voor sites met een asterisk is er geen oppervlaktewaarde geconfigureerd
(b).
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e

b

f

d

c

3 Om het energieverbruik van een andere periode (maand of dag) te vergelijken, selecteer er één (b) links bovenaan het deel. Klik
vervolgens op het kalendersymbool (c) om de gewenste maand of dag te selecteren. U kunt ook rechtstreeks in het kalenderveld (d)
typen. Bevestig in dat geval uw invoer met ENTER op uw toetsenbord.
Resultaat: De kWh/m²-weergave is relevanter voor analyses. Voor sites met een asterisk (e) is er geen oppervlaktewaarde
geconfigureerd.
4 Beweeg uw cursor over de balken van het energieverbruik om de details weer te geven.
5 Voor meer details over het verbruik van 1 site voor de geselecteerde periode, klik op een balk.
Resultaat: De applicatie opent het deel Site consumption (Siteverbruik) van Daikin Cloud Service. Zie "4.7 Energieverbruik van sites
raadplegen" op pagina 16.
6 Klik op de tab vs. Past (in vgl. met verleden) (f) om het energieverbruik van voorgaande jaren te vergelijken.
Resultaat: 2 kalendervelden (g) worden beschikbaar, en u kunt de 2 jaren voor de vergelijking selecteren.

h

g

g

i
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7 Selecteer de jaren die u wilt vergelijken. U kunt ook de beginmaand (h) kiezen: de grafiek beslaat nog altijd 1 jaar, maar begint nu met de
aangegeven maand in het eerste jaar en eindigt met dezelfde maand van het jaar waarmee u vergelijkt.
INFORMATIE
Voor een vergelijking met het lopende jaar moeten in het
lopende jaar de gegevens voor minstens 1 volledige
maand beschikbaar zijn.
8 U kunt de weergegeven informatie Print (Afdrukken) door op de overeenkomstige knop (i) rechts onderaan te klikken.

4.11

Instellingen voor het energiestreefdoel beheren

Op de pagina Target energy settings (Streefwaarde energie-instellingen) kunt u maandelijkse streefwaarden voor het energieverbruik voor het
lopende jaar configureren. Deze streefwaarden kunnen worden gebruikt als referentie en zijn slechts richtwaarden. De instellingen zijn
duidelijk en behoeven geen verdere uitleg.
Deze waarden kunnen dan worden weergegeven in het deel Site consumption (Siteverbruik) van Daikin Cloud Service. Zie
"4.7 Energieverbruik van sites raadplegen" op pagina 16.
1 Selecteer in het navigatiepaneel Target energy settings (Streefwaarde energie-instellingen) onder Energy management (Energiebeheer).
Resultaat: De instellingenpagina wordt weergegeven. Het verbruik in kWh voor elke maand van dit jaar wordt weergegeven.

2 Geef een streefwaarde in voor 1 maand door de gewenste waarde in de kolom Target this year (Streefwaarde dit jaar) (kWh) te typen.
Resultaat: Het verschil wordt automatisch berekend.
3 Om een gewenste verlaging op meerdere maanden tegelijk toe te passen (als percentage), selecteer eerst de maand links (a).
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a

d

b

c

4 Selecteer eventueel een ander Reference year (Referentiejaar) in de overeenkomstige vervolgkeuzelijst (b).
5 Pas een gewenste verlaging (in procent) toe met de schuifregelaar (c).
Resultaat: Voor de geselecteerde maanden veranderen de streefwaarden en verschillen automatisch.
6 Om de streefwaarden voor het energieverbruik op de pagina Site consumption (Siteverbruik) niet weer te geven, deactiveer het
selectievakje in de rechterbovenhoek (d).

4.12

Gevolg: Er verschijnt een link naar de pagina Equipment list
(Apparatuurlijst) van die specifieke site.

Meerdere sites beheren

Als u over meerdere installaties op meerdere locaties beschikt, dan
is de optie Multi-site management (Multi-site beheer) een goede
manier om al uw winkels of gebouwen op te volgen.
1

Selecteer Multi-site management (Multi-site beheer) in het
navigatiepaneel.
Gevolg: Een kaartweergave verschijnt met daarop al uw sites.
Gevolg: U ziet in één oogopslag de status van de site (storing
of niet).

a

4.13

Gebruikers beheren

In het deel User administration (Gebruikersbeheer) kunt u nieuwe
Users (Gebruikers) aanmaken en bestaande gebruikers wijzigen of
verwijderen.
1

Selecteer User administration (Gebruikersbeheer) in het
navigatiepaneel.
Gevolg: Een lijst met actuele Users (Gebruikers) verschijnt.
INFORMATIE
Alleen gebruikers met hetzelfde of een lager
gebruikersniveau, en met dezelfde tag, worden in deze lijst
weergegeven. Om uw tags weer te geven, zie
"4.2.1 Profielinformatie veranderen" op pagina 5.

Enkel sites met storingen weergeven:
2

Klik op het label Only errors (Alleen fouten) (a).

3

Klik op een site in de Map view (Kaartweergave).
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2

Om een bestaande gebruiker te verwijderen, klik op het rode
kruis naast zijn of haar naam.

3

Om een bestaande gebruiker te wijzigen, klik op het
potloodsymbool. U kunt alleen het profiel en de naam van een
gebruiker wijzigen.
INFORMATIE
Als de gebruiker zijn of haar paswoord is vergeten, kunt u
dit hier niet wijzigen. De gebruiker moet dan op de link
Forgot password (Paswoord vergeten) op de pagina Login
(Aanmelden) klikken.

4

Klik op de knop New (Nieuw).
Gevolg: Het volgende venster verschijnt.

5

Vul alle beschikbare informatie in.

Velden met een asterisk zijn verplicht. Afhankelijk van het type
gebruiker, moet u meer of minder informatie invullen.
Paswoordvereisten:
▪ Tussen 8 en 20 tekens lang
▪ Minstens 1 hoofdletter (A-Z)
▪ Minstens 1 kleine letter (a-z)
▪ Minstens 1 cijfer
▪ Minstens 1 speciaal teken ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])
6

Klik op de knop Add user (Gebruiker toevoegen).

Gevolg: De gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst.
Een Administrator (Beheerder) moet nu een site aan de nieuwe
gebruiker koppelen; anders zijn er geen gegevens beschikbaar bij
het inloggen. Zie "3.3 Inloggen in de Daikin Cloud Service" op
pagina 3 en "4.14.1 Nieuwe site aanmaken" op pagina 25.

4.14

Over gebouwenbeheer

In het deel Building administration (Gebouwenbeheer) kan een Administrator (Beheerder) de sites beheren. Hij of zij kan bijvoorbeeld een site
aan een gebruiker koppelen, zodat deze gegevens van die site kan raadplegen.

4.14.1

Nieuwe site aanmaken

Daikin-beheerders, filialen en installateurs kunnen een nieuwe site aanmaken. Hierna kunnen zij deze nieuwe site aan een bestaande
gebruiker koppelen, zodat deze gegevens van die site kan raadplegen.
1 Selecteer in het navigatiepaneel Site list (Sitelijst) onder Building administration (Gebouwenbeheer).
Resultaat: De actueel beschikbare sites worden weergegeven. Er zijn twee mogelijke weergaven: Technical (Technisch) of Payment
(Betaling). De weergave Technical (Technisch) biedt extra informatie over de ID, het type setup, het aantal controllers en het aantal
binnenunits op een site.
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2 Klik op de knop Create site (Site aanmaken).
Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

3 Selecteer het juiste Setup Type (Type setup), afhankelijk van het gekochte product. Zie ook "Site en controllers beheren" op pagina 27.
4 Vul de vereiste informatie in bij "Site info".
Resultaat: De gegevens worden op de achtergrond in Google Maps gecontroleerd en een inline-bevestiging verschijnt:
▪ Een groen vak betekent dat alles in orde is.
▪ Als er niets kon worden gevonden of de gegevens onjuist zijn, is het vak rood en staat een verklaring onder vak.
5 Vul eerst de stad en het land in. Deze worden gebruikt om de tijdzone automatisch te bepalen. Als de tijdzone niet klopt, kunt u ze
handmatig veranderen.
6 Selecteer een pakket in de vervolgkeuzelijst. De volgende opties zijn beschikbaar:
▪ Package A (Access license) (Pakket A (Toegangslicentie)): biedt toegang tot de Daikin Cloud Service.
▪ Package A (Access license) + Package B (Service license) (Pakket A (Toegangslicentie)) + (Pakket B (Servicelicentie)): pakket B biedt
toegang tot Remote Diagnostics (Remote diagnose). Zie "4.18 Over remote diagnose" op pagina 32.

7 Vul de vereiste informatie voor het geselecteerde pakket in.
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a

8 Als de contactinformatie voor Package B (Pakket B) dezelfde is als voor Package A (Pakket A), selecteer het selectievakje (a).
9 Vul de vereiste informatie voor de Purchase order (Kooporder) voor Package B (Pakket B) in.
10 Klik op Add site (Site toevoegen).
Resultaat: De site wordt aangemaakt en de pakketten worden geactiveerd voor een proefperiode.
▪ Een Controller (Controller) wordt aangemaakt.
▪ Als persoon die de site heeft aangemaakt, wordt u automatisch aan de site gekoppeld. U kunt de site nu bewerken. Zie "4.14.2 Over
sites bewerken" op pagina 27.

4.14.2

Over sites bewerken

Site en controllers beheren
1 Selecteer in het navigatiepaneel Site list (Sitelijst) onder Building administration (Gebouwenbeheer).
Resultaat: De actueel beschikbare sites worden weergegeven.

a

2 Klik op het potloodsymbool (a) om een site te bewerken.
Resultaat: Het volgende deel verschijnt.
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b
Bewerk de site naar wens:
3 Geef de toegewezen controllers een meer gebruikersvriendelijke naam door op het potloodsymbool (b) te klikken. Dit is handig wanneer er
meer dan één controller is, zodat u ze van elkaar kunt onderscheiden. Dit heeft geen nut als er maar 1 controller is.
Resultaat: Het naamveld (c) kan worden gewijzigd. Een schijfsymbool (d) en een symbool voor Cancel (Annuleren) (e) staan naast het
naamveld.

c

d

e

h

f

g

4 Klik na het invoeren van de nieuwe naam van de controller op het symbool Save (Bewaren) (d).
INFORMATIE
Er wordt een Controller LC Number (Controller LCnummer) (h) gevraagd bij de inbedrijfstelling via internet
van de controller.
Inbedrijfstelling via internet kan alleen worden afgerond wanneer zij wordt uitgevoerd uiterlijk op de datum in het venster van de
inbedrijfstelling. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met 3 maanden.
5 Verleng de inbedrijfstelling van een controller door op de knop Extend (Verlengen) (f) te klikken.
6 Verwijder een niet inbedrijfgestelde controller door in de kolom Delete (Verwijderen) op het rode kruis (g) te klikken.
INFORMATIE
A commissioned controller cannot be deleted (Een in
bedrijf gestelde controller kan niet worden verwijderd).
7 Vul een regio in zodat de sites beter kunnen worden gegroepeerd.
Regio's worden bijvoorbeeld gebruikt bij Remote diagnostics (Remote diagnose). Zie "4.18 Over remote diagnose" op pagina 32.
8 Klik op de knop "Add controller (Controller toevoegen)" om een controller toe te voegen (maximaal 10 controllers, afhankelijk van het
Setup Type (Type setup)).

Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

28

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

4 Functie
Setup Type (Type setup)

Maximum aantal controllers

intelligent Tablet Controller

10

Lokale controller

5

intelligent Touch Manager

5

Gebruikers op een site beheren
Wanneer u een site bewerkt, kunt u Users (Gebruikers) aan deze specifieke site koppelen, ze van de site verwijderen, of hun e-mailmeldingen
beheren.
1 Klik in het onderste deel van het venster op het rode kruis naast een gebruiker om zijn of haar toewijzing aan deze site ongedaan te
maken.
Resultaat: De gebruiker wordt alleen van de site verwijderd; zijn of haar profiel wordt niet volledig verwijderd.
2 Om Email (E-mail)-meldingen te activeren of deactiveren, klik op de vakken M/L1/L2/L3 naast de gebruikersnaam. (Een rood vakje
betekent geactiveerd).

Als u op het M-vakje klikt, krijgt de gebruiker een Email (E-mail) wanneer er zich een storing voordoet.
Met de vakjes L1/L2/L3 kunnen Email (E-mail)-meldingen van voorspellingen worden geactiveerd (zie "4.18.4 Voorspellingssetup
gebruiken" op pagina 35):
▪ L1-meldingen geven aan dat units op korte termijn in storing kunnen gaan.
▪ L2-meldingen waarschuwen gebruikers over storingen op de middellange termijn.
▪ L3-meldingen waarschuwen gebruikers over storingen op de lange termijn.
Afhankelijk van het gebruikersprofiel, kunt u meer of minder Email (E-mail)-meldingen activeren.
3 Om een gebruiker aan deze site toe te voegen, scroll naar onder en klik op de knop Add user to site (Gebruiker toevoegen aan site).
Resultaat: Onderaan de lijst verschijnt een vervolgkeuzelijst, samen met een knop Save (Bewaren) en Cancel (Annuleren).

4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gebruiker die u aan deze site wilt toewijzen.
Zie "4.13 Gebruikers beheren" op pagina 24 om eerst in de module User administration (Gebruikersbeheer) een gebruiker aan te maken.
5 Klik op de knop Save (Bewaren).
Resultaat: De gebruiker is nu aan deze site gekoppeld.

Pakketten beheren
Wanneer de betaling is ontvangen, moet het (de) geselecteerde pakket(ten) nog worden geactiveerd. Bij meerdere pakketten moet elk pakket
afzonderlijk worden geactiveerd.
1 Ga naar het scherm "EDIT SITE" voor "Site en controllers beheren" op pagina 27.

a

2 Klik op symbool met verticale punten (a) rechts op het scherm.
Resultaat: De vervolgkeuzelijst Confirm payment (Bevestig betaling) wordt geopend.
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3 Klik op het veld Confirm payment (Bevestig betaling).
Resultaat: Het scherm Confirm payment (Bevestig betaling) verschijnt.

c

d

e

f

g

4 Voer de vervaldatum in door de datum in te voeren of met de kalender en klik op Confirm (Bevestigen).
Resultaat: De applicatie geeft een bericht Payment Confirmed (Betaling bevestigd) weer en de status van het pakket wordt op Paid
(Betaald) ingesteld. Het pakket is nu actief.

Resultaat: In de Site list (Sitelijst) is het pakketsymbool (b) nu groen.

b

Kleurcodes voor de pakketten:
Blauw: Trial (Proef)
Groen: Paid (Betaald) en actief
Rood: expired (vervallen)
Grijs: geannuleerd
Oranje: Payment pending (Betaling hangende)
Na het annuleren kan een installateur of een hoger gebruikersprofiel (Daikin-beheerder of filiaal) een pakket weer activeren door "request
extension" (Verlenging aanvragen) te selecteren. Als dit vóór de Expiration date (Einddatum) van het pakket gebeurt, wordt het oranje.
De functies Request extension (Verlenging aanvragen) (c) en Cancel package (Pakket annuleren) (d) staan in de vervolgkeuzelijst.
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INFORMATIE
Een geannuleerd Package (Pakket) blijft nog tot de
vervaldatum actief.

c

d

Als het pakket expired (vervallen) (rood) is, blijft het rood, ook wanneer "Request extension" (Verlenging aanvragen) (c) werd geselecteerd. In
beide gevallen wordt de pakketkleur groen zodra de betaling is bevestigd.

4.15

Zones beheren

Units kunnen worden gegroepeerd om de cloud-setup te laten overeenstemmen met uw echte configuratie. Daikin Cloud Service maakt
hiervoor gebruik van Zones (Zones).
1 Selecteer in het navigatiepaneel Zones (Zones) onder Building administration (Gebouwenbeheer).
Resultaat: De actuele Zones (Zones) worden weergegeven.

a

b

c

d

2 Selecteer in de sitekiezer de site (a) waarvoor u de Zones (Zones) wilt beheren.
3 Klik op de blauwe plusknop (b) om aan een bestaande zone (c) een nieuwe zone toe te voegen, of op siteniveau (d).
Resultaat: Er verschijnt een veld waarin u de zonenaam kunt invoeren.
4 Vul de zonenaam in en klik op de knop Save (Bewaren).

c

e

f

5 Verplaats units (f) naar de juiste zone (c).
U kunt maximaal 3 zoneniveaus aanmaken. Daarom staat er geen blauwe plusknop op het laagste niveau in de schermopname (e).
6 Klik op het potloodsymbool om een zone te bewerken. U kunt alleen de naam van de zone wijzigen.
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7 Klik op het rode kruis om een zone te verwijderen. Als u een zone met 1 of meer units verwijdert, word(t)(en) de unit(s) naar het siteniveau
verplaatst.

4.16

Elektriciteitsmeter configureren

De Electric meter configuration (Configuratie elektriciteitsmeter) bevat een lijst met gekoppelde controllers voor de actieve site en de
verbonden Electric meters (Elektriciteitsmeters). In dit scherm stelt u het type Energy consumption (Energieverbruik) in op HVAC system
(HVAC-systeem) of non-HVAC system (non-HVAC-systeem).
1 Selecteer in het navigatiepaneel Electric meter configuration (Configuratie elektriciteitsmeter) onder Building administration
(Gebouwenbeheer).
Resultaat: Het volgende deel verschijnt.

a

2 Klik op het potloodsymbool (a).
Resultaat: De vervolgkeuzelijst wordt actief.

b

3 Selecteer het Energy consumption type (Type energieverbruik) in de vervolgkeuzelijst.
4 Klik op het schijfsymbool (b).
Resultaat: Het Energy consumption type (Type energieverbruik) wordt ingesteld op het nieuwe systeem.

4.17

Gevolg: De velden Name (Naam) en Area (m2) (Oppervlakte
(m2) kunnen worden veranderd.

Buitenunits beheren

b

Met de Daikin Cloud Service kunt u beschikbare informatie over
Outdoor units (Buitenunits) raadplegen. De meeste informatie kan
alleen worden geraadpleegd, maar u kunt de units een
gebruikersvriendelijke naam geven en een oppervlakte (in m²)
instellen.
1

Selecteer in het navigatiepaneel Outdoor units (Buitenunits)
onder Building administration (Gebouwenbeheer).
Gevolg: De actueel beschikbare Outdoor units (Buitenunits)
worden weergegeven.

3

Wijzig de buitenunit zoals vereist.

4

Klik op het schijfsymbool (b) om af te sluiten.

a

4.18

Over remote diagnose
INFORMATIE

2

Om een buitenunit te wijzigen, klik op het potloodsymbool (a).
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Standaard kan een Remote diagnostics (Remote
diagnose)
alleen
door
filialen
en
hogere
gebruikersprofielen worden geraadpleegd. Sitebeheerders
en installateurs krijgen toegang tot deze functies wanneer
zij pakket A + B aankopen.
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4.18.1

Specifieke alarminformatie rechtstreeks in deze overzichtspagina
weergeven:

Alarmhistoriek beheren

De Alarm history (Alarmhistoriek) biedt een overzicht van alle
waarschuwingen en storingen op uw beschikbare sites.

8

Klik op het symbool met 3 verticale punten (g).
Gevolg:
Een
vervolgkeuzelijst
alarminformatielabels verschijnt.

Controllers monitoren voortdurend de units op de sites. Zij
detecteren alarms (bijvoorbeeld vochtalarms) en versturen deze op
regelmatige tijdstippen naar de cloud (bijvoorbeeld om de twee uur,
zolang niet is gereageerd op het alarm).

met

alle

andere

Alarms komen altijd in het systeem met de status 'open'.
1

Selecteer in het navigatiepaneel Alarm history (Alarmhistoriek)
onder Remote diagnostics (Remote diagnose).
Gevolg: Een overzicht van de alarms op uw site wordt
weergegeven.

a c

b

d

9

Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt
weergeven.

Alle details van een alarm in 1 venster raadplegen:
10 Klik op het oogsymbool (h) rechts.
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.

In dit venster kunt u filteren en rangschikken, en het biedt 2
verschillende weergaven:
▪ Grouped view (Gegroepeerde weergave) (a) biedt een duidelijk
overzicht; de alarms worden gegroepeerd op basis van de
alarmcode. Dit betekent dat de site en de unit dezelfde zijn, maar
er zijn meerdere tijdstippen voor Occurrences (Voorvallen) (b).
Het getal in de kolom Occurrences (Voorvallen) geeft het aantal
identieke alarms aan.
▪ Flat view (Vlakke weergave) (c) geeft alle alarms afzonderlijk
weer.
2

Om de periode voor de weergave van alarms te veranderen,
klik op het kalendersymbool (d) om een nieuwe From of To
datum te selecteren.

3

Gebruik de filters bovenaan de tabel om alleen specifieke
informatie weer te geven.

4

Om alleen specifieke sites, alarmtypes of taakstatussen weer te
geven, selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijsten.
Gevolg: De applicatie actualiseert automatisch en geeft alleen
de alarms weer die overeenkomen met de waarde(n).

e

In dit venster Alarm details (Details alarm) kunt u de status van de
taak wijzigen (Open (Open)/Acknowledged (Bevestigd)/Closed
(Gesloten)) en alle details van elke alarmgebeurtenis raadplegen.
Onderaan ziet u wanneer de controller het alarm de eerste keer
heeft verstuurd. De controller blijft het alarm versturen zolang het
niet op de unit zelf is verholpen, en houdt niet op wanneer u de
taakstatus in de cloud verandert in Acknowledged (Bevestigd) of
Closed (Gesloten).
INFORMATIE
Ongeacht welke alarmgebeurtenis u in de lijst selecteert,
alleen de laatst verstuurde wordt afgesloten.
Als u een alarm afsluit voordat het op de unit is opgelost, wordt een
nieuwe alarmregel begonnen op de pagina Alarm history
(Alarmhistoriek), ook al gaat het om hetzelfde alarm.

Het filter weer verwijderen:

OPMERKING

5

Klik op de kleine x in de vervolgkeuzelijst (e).

6

In de andere velden kunt u gewoon een waarde typen
(bijvoorbeeld Alarm code (Code alarm)).
Gevolg: De applicatie actualiseert automatisch en geeft alleen
de alarms weer die overeenkomen met die waarde.

h

f

Vergeet niet om een Acknowledged (Bevestigd) (en
technisch opgelost) alarm af te sluiten; anders krijgt u geen
Email (E-mail) meer als zich later op dezelfde unit opnieuw
hetzelfde alarm voordoet.

g

Alle filters verwijderen:
7

Klik op de witte X rechts (f).
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4 Functie
Aan een site toegewezen Users (Gebruikers) krijgen een Email (Email) telkens wanneer een controller een open alarm verstuurt. Door
dit te aanvaarden, krijgt die gebruiker geen e-mails over dat
specifieke alarm meer. Normaal gezien wordt nu een technicus ter
plaatse gestuurd, maar zolang hij er niet is en het probleem oplost,
blijft het alarm binnenkomen als een Acknowledged (Bevestigd)
alarm.

4.18.2

Analyse van binnenunits gebruiken

De Indoor unit analysis (Analyse binnenunit) geeft de
werkingsgegevens van de binnenunits weer. In dit deel kunnen de
werkingsgegevens per uur voor elke Indoor unit (Binnenunit) worden
gedownload.
1

Selecteer in de sitekiezer de site waarvoor u de Indoor unit
analysis (Analyse binnenunit) wilt uitvoeren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Indoor unit analysis (Analyse
binnenunit) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).
Gevolg: Een overzicht van binnenunits op de gekozen site
wordt weergegeven.

a

b

c

i
U kunt Acknowledged (Bevestigd) en Closed (Gesloten) alarms
opnieuw openen of zelfs alarms handmatig markeren als Open
(Open): de knop Open (Open) heeft dan een andere kleur (i).

In dit venster kunt u filteren en rangschikken.
Periode waarvoor u de informatie over de Indoor unit (Binnenunit)
wilt raadplegen wijzigen:
3

Klik op het kalendersymbool (a) om een nieuwe maand te
selecteren.

Gebruik de filters bovenaan de tabel om alleen specifieke informatie
weer te geven.
4

Typ gewoon een waarde.
Gevolg: De applicatie actualiseert automatisch en geeft alleen
de binnenunits weer die overeenkomen met die waarde.

Alle filters verwijderen:
5

Klik op de witte X rechts (b).

Bepaalde informatie over de binnenunit toevoegen aan deze
overzichtspagina:
6

Klik op het symbool met 3 verticale punten (c).
Gevolg: Een vervolgkeuzelijst met alle andere informatielabels
van de Indoor unit (Binnenunit) verschijnt.

k

j

Er zijn ook 2 kleurpatronen voor Acknowledged (Bevestigd) en Open
(Open) taken:
▪ 1 voor handmatig gemarkeerde alarmgebeurtenissen (j)
▪ 1 voor automatisch Acknowledged (Bevestigd) wanneer een
voorafgaand alarm handmatig op Acknowledged (Bevestigd) werd
ingesteld (k), ook wel bekend als "spookknoppen".
INFORMATIE
De controller blijft Occurrences (Voorvallen) sturen zolang
de storing technisch niet is verholpen.
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7

Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt
weergeven.

Download hourly operation data for this unit (Download uurlijkse
werkingsgegevens voor deze unit):
8

Klik op de downloadknop rechts.

Volledige tabel in Excel-formaat downloaden:
9

Klik op overeenkomstige knop.
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4.18.3

a

Analyse van buitenunits gebruiken

De Outdoor unit analysis (Analyse buitenunit) geeft de
werkingsgegevens van de Outdoor units (Buitenunits) weer. In dit
deel kunnen de werkingsgegevens per uur voor elke Outdoor unit
(Buitenunit) worden gedownload.
1

Selecteer in de sitekiezer de site waarvoor u de Outdoor unit
analysis (Analyse buitenunit) wilt uitvoeren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Outdoor unit analysis (Analyse
buitenunit) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).
Gevolg: Een overzicht van Outdoor units (Buitenunits) op de
gekozen site wordt weergegeven.

a

c

b
3

Klik op de wisselknop (a) om de storingsvoorspelling te
activeren.
Gevolg: Tijdens de activering staat Ready to send (Klaar om te
verzenden) in de kolom Status (Status) (b). De
storingsvoorspelling activeren kan tot één uur duren. Zodra zij
actief is, verandert de Status (Status) in Sent (Verzonden).

b

d
Periode waarvoor u de informatie over de Outdoor unit (Buitenunit)
wilt raadplegen wijzigen:
3

Klik op het kalendersymbool (a) om een nieuwe maand te
selecteren.

Bepaalde informatie over de Outdoor unit (Buitenunit) toevoegen
aan deze overzichtspagina:
4

Als storingsvoorspelling is geactiveerd, en het systeem voorspelt
een storing van een unit, dan wordt een alarm gegenereerd en naar
de pagina Alarm history (Alarmhistoriek) verzonden. (Zie
"4.18.1 Alarmhistoriek beheren" op pagina 33).

Klik op het symbool met 3 verticale punten (b).
Gevolg: Een vervolgkeuzelijst met alle andere informatielabels
van de Outdoor unit (Buitenunit) verschijnt.

5

Selecteer de informatie die u in het overzichtsvenster wilt
weergeven.

6

Klik op de downloadknop rechts (c) om de werkingsgegevens
per uur voor 1 unit te downloaden.

7

Klik op de overeenkomstige knop (d) om de volledige tabel in
Excel-formaat te downloaden.

4.18.4

Voorspellingssetup gebruiken

Op de pagina Prediction setup (Setup voorspelling) kunt u de
storingsvoorspelling voor de op de controller aangesloten units
inschakelen.
1

Selecteer in de sitekiezer de site waarvoor u de Prediction
setup (Setup voorspelling) wilt uitvoeren.

2

Selecteer in het navigatiepaneel Prediction setup (Setup
voorspelling) onder Remote diagnostics (Remote diagnose).
Gevolg: Het volgende deel verschijnt.
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