Ghid de referință pentru
utilizator
Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service

Ghid de referință pentru utilizator
Daikin Cloud Service

romană

Cuprins
Vă mulţumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

Cuprins

▪ Păstraţi documentaţia pentru consultare ulterioară.
Public ţintă

1 Despre acest document

2

2 Termenii de utilizare a Daikin Cloud Service

2

3 Descrierea sistemului

2

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Despre serviciul Daikin Cloud Service ......................................
Despre utilizarea fișierelor cookie .............................................
Pentru a vă conecta la Daikin Cloud Service ............................
Despre interfața utilizatorului Daikin Cloud Service ..................
3.4.1
Despre tabloul de bord................................................
3.4.2
Despre părțile principale ale interfeței utilizatorului.....
Despre nivelurile de acces ........................................................
Despre ieșirea din modul cloud .................................................
3.6.1
Pentru a comuta de la Modul de conectare la cloud
la Modul autonom .......................................................

4 Exploatarea
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

4.15
4.16
4.17
4.18

1

Despre comutarea între diferite locații.......................................
Despre schimbarea profilului.....................................................
4.2.1
Pentru a schimba informațiile despre profil.................
4.2.2
Pentru a vă schimba parola ........................................
4.2.3
Pentru a vă deconecta de la sistem............................
4.2.4
Pentru a citi notele de lansare ....................................
Despre monitorizarea și controlul echipamentului.....................
4.3.1
Pentru a schimba numele echipamentelor..................
4.3.2
Despre controlul tuturor unităților locației alese ..........
4.3.3
Pentru a controla 1 unitate specifică într-o locație ......
Despre gestionarea graficelor de funcționare ...........................
4.4.1
Pentru a crea un orar anual de funcționare ................
4.4.2
Pentru a adăuga un program la un orar de
funcționare ..................................................................
4.4.3
Pentru a edita un program al unui orar de
funcționare ..................................................................
4.4.4
Pentru a edita un orar de funcționare anual................
4.4.5
Pentru a copia un orar de funcționare anual...............
4.4.6
Pentru a crea un orar de excepții................................
Pentru a lega un eveniment de o acțiune de control
(interblocare) .............................................................................
Pentru a efectua monitorizarea temperaturii .............................
Pentru consultarea consumului de energie al locațiilor .............
Pentru a compara consumul de energie al unității exterioare ...
Pentru a compara consumul combinat de energie pe mai
multe locații ...............................................................................
Pentru a compara consumul de energie ale mai multor locații..
Pentru a gestiona setările țintă pentru energie..........................
Pentru a efectua gestionarea mai multor locații ........................
Pentru a gestiona utilizatorii ......................................................
Despre administrarea clădirilor..................................................
4.14.1 Pentru a crea o locație nouă .......................................
4.14.2 Despre editarea locațiilor ............................................
Pentru a gestiona zonele...........................................................
Pentru a efectua configurarea contoarelor electrice..................
Pentru a gestiona unitățile exterioare........................................
Despre diagnosticarea la distanță .............................................
4.18.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor...........................
4.18.2 Pentru a utiliza analiza unității interioare ....................
4.18.3 Pentru a utiliza analiza unității exterioare ...................
4.18.4 Pentru a utiliza configurația de anticipare ...................
4.18.5 Pentru a utiliza raportarea...........................................

2
3
3
3
3
4
4
5
5

Toți utilizatorii.
INFORMAŢII
Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori
instruiţi sau experţi în magazine, în industria uşoară sau în
ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către
persoane nespecializate.
Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.
Daikin Cloud Service are 5 nivele de acces. Acest document descrie
interfața de la cel mai înalt nivel (profil) disponibil. Deci, unele funcții
pot să nu fie disponibile pentru dvs., sau capturile de ecran pot diferi.
Acest document se aplică versiunii 2.0 a software-ului. Este posibil
să apară abateri de la ceea ce vedeți în versiunea dvs.
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Termenii de utilizare a Daikin
Cloud Service

Înainte de a putea utiliza interfața Daikin Cloud Service, trebuie să
acceptați Termenii de utilizare.
Le puteți citi, mergând la https://cloud.daikineurope.com și dând clic
pe fila din partea de jos a paginii.
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Despre acest document

Interfața utilizatorului Daikin Cloud Service vă permite să controlați
climatul clădirii dvs. din orice locație. Ea poate conecta mai multe
locații de clădiri si este accesibilă prin orice dispozitiv activat
pentru web. Instalatorii și tehnicienii au de asemenea acces la
Cloud, astfel că se pot conecta de la distanță începând imediat
depanarea dacă există vreo defecțiune. Interfața prietenoasă
ușurează și mai mult controlul, iar urmărirea automată a
consumului de energie vă ajută să reduceți costurile pe termen
lung.

Acest ghid explică modul de utilizare a paginii web Daikin Cloud
Service. El oferă detalii despre interfața utilizatorului și procedurile
pentru o funcționare eficientă.
Ghid de referință pentru utilizator

2

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

3 Descrierea sistemului
Există 5 roluri disponibile:
1
Administrator Daikin,
2
3
4

Afiliat Daikin,
Instalator,
Administrator,

5

Operator.

INFORMAŢII
Când vă conectați prima dată, vor apărea termenii de
utilizare. Citiți-le.
Bifați caseta de validare și dați clic pe butonul Accept
(Acceptare).

În funcție de rolul dvs., veți avea mai multe sau mai puține funcții
disponibile (vezi "3.5 Despre nivelurile de acces" la pagina 4).

3.2

Despre utilizarea fișierelor cookie

Daikin Cloud Service utilizează fișiere cookie. Le puteți citi, mergând
la https://cloud.daikineurope.com/ și dând clic pe link-ul COOKIES
din partea stângă jos a paginii.

3.3

Pentru a vă conecta la Daikin
Cloud Service

1

În browser-ul dvs., mergeți la https://cloud.daikineurope.com.

3.4

Despre interfața utilizatorului
Daikin Cloud Service

3.4.1

Despre tabloul de bord

Rezultat: Apare pagina de conectare. Dacă aceasta este prima
dvs. vizită Daikin sugerează să acceptați utilizarea fișierelor
cookie (a) în partea de jos a ferestrei. Pentru a afla mai multe
despre utilizarea fișierelor cookie vezi "3.2 Despre utilizarea
fișierelor cookie" la pagina 3 sau dați clic pe linkul Learn
more (Aflați mai mult) (b) din partea de jos a ecranului.

a

b

c

e

d

Ecranul Dashboard () este împărțit în 5 secțiuni:
▪ Secțiunea Multi-site combined consumption (last 30 days) () (a).
Această diagramă prezintă datele reunite de la toate locațiile la
care aveți acces pentru ultimele 30 de zile.

a

b
2

a

Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola. Tehnicianul Daikin
va înregistra adresa de e-mail ca nume de utilizator și vă va
oferi o parolă originală. Daikin sugerează să vă schimbați
parola cât mai curând posibil. Vezi "4.2.2 Pentru a vă schimba
parola" la pagina 6.

▪ Secțiunea Controllers () (b). Aici puteți vizualiza numărul de
telecomenzi date în exploatare online, cu darea în exploatare în
curs și date în exploatare offline (albastru = online, portocaliu =
dare în exploatare în curs și roșu = offline).

b

INFORMAŢII
Dacă v-ați uitat parola, dați clic pe linkul corespunzător din
pagina de conectare.
Nimeni nu poate schimba parola dvs.
3

Selectați limba preferată.

4

Dați clic pe butonul Login (Conectare).

Rezultat: Se deschide tabloul de bord. Vezi "3.4 Despre interfața
utilizatorului Daikin Cloud Service" la pagina 3 pentru informații
despre interfața utilizatorului.
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▪ Secțiunea Packages () (c). Aici puteți vedea numărul de pachete
"A" și "B" și situația lor. Vedeți "4.14.1 Pentru a crea o locație
nouă" la pagina 28 și "4.14.2 Despre editarea locațiilor" la
pagina 30 pentru informații suplimentare despre pachete și
despre situația acestora.
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f

c

a

d

b

e

c

▪ Secțiunea Management points () (d), prezentând situația actuală a
tuturor unităților.

d

▪ Panoul de navigare (a), care vă permite să navigați la diferitele
funcții ale aplicației.
▪ O bară de instrumente superioară cu un selector de locații (b) care
vă prezintă toate instalările și lista derulantă a profilului de
utilizator (c).
▪ Breadcrumbs (d) care vă oferă feedback despre locul în care vă
aflați în structura interfeței utilizatorului.
▪ O secțiune de conținut (e) care afișează situația actuală.
▪ Sigla Daikin (f). Ori de câte ori dați clic pe câmpul siglei Daikin (f),
apare tabloul de bord.
INFORMAŢII
Interfața utilizatorului este receptivă, ceea ce înseamnă că
arată bine pe toate dispozitivele (desktop-uri, tablete și
telefoane). Ea va reacționa la dimensiunea de afișare
disponibilă.

▪ Secțiunea locațiilor Sites () (e). Harta oferă o prezentare a tuturor
locațiilor dvs. Dând clic pe o locație, vi se oferă prognoza meteo
pentru locația respectivă (roșu = eroare unitate, portocaliu =
eroare telecomandă și albastru = toate OK).

Aceasta înseamnă, de exemplu, că panoul de navigare
este ascuns pe dispozitive mai mici.

e

Când panoul de navigare este ascuns și doriți să îl afișați din nou:

a

3.4.2

Despre părțile principale ale interfeței
utilizatorului

Interfața utilizatorului Daikin Cloud Service constă din următoarele
părți importante:

1

Dați clic pe pictograma "Hamburger" (a) în colțul din dreapta
sus.

Rezultat: Panoul de navigare este afișat în partea de sus.

3.5

Despre nivelurile de acces

Există 5 roluri de utilizatori, fiecare cu nivele de acces diferite. În funcție de rolul dvs., aveți mai multe sau mai puține funcționalități disponibile.
Cele 5 roluri de utilizator conform ierarhiei sunt:
▪ Administratori Daikin
▪ Afiliați Daikin
▪ Instalatori
▪ Administratorii de locație
▪ Operatori
Următorul tabel prezintă funcționalitățile care NU sunt disponibile pentru toate nivelurile diferite de utilizatori.

Ghid de referință pentru utilizator
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3 Descrierea sistemului
Funcții disponibile

Administratori
Daikin

Afiliați Daikin

Instalatori

Administratorii
de locație

Pot să citească notele de lansare (vezi "4.2.4 Pentru a citi
notele de lansare" la pagina 7).

✔

Monitorizare și control - lista echipamentelor (Schimbarea
numelui echipamentului) (vezi "4.3.1 Pentru a schimba
numele echipamentelor" la pagina 7)

✔

✔

✔

✔

Monitorizare și control - lista echipamentelor (control
avansat) (vezi "4.3.2 Despre controlul tuturor unităților
locației alese" la pagina 8)

✔

✔

✔

✔

Monitorizare și control - grafic (vezi "4.4 Despre
gestionarea graficelor de funcționare" la pagina 12)

✔

✔

✔

✔

✔*

Monitorizare și control - interblocare (vezi "4.5 Pentru a
lega un eveniment de o acțiune de control
(interblocare)" la pagina 15

✔

✔

✔

✔

✔*

Gestionarea energiei - setări energie țintă (vezi
"4.11 Pentru a gestiona setările țintă pentru energie" la
pagina 26)

✔

✔

✔

✔

Administrarea utilizatorilor (vezi "4.13 Pentru a gestiona
utilizatorii" la pagina 27).

✔

✔

✔

✔

Administrarea clădirilor - lista locațiilor (vezi "4.14 Despre
administrarea clădirilor" la pagina 28)

✔

✔

✔

✔**

Administrarea clădirilor - zone (vezi "4.15 Pentru a
gestiona zonele" la pagina 34).

✔

✔

✔

✔

✔*

Administrarea clădirilor - configurația contoarelor electrice
(vezi "4.16 Pentru a efectua configurarea contoarelor
electrice" la pagina 35)

✔

✔

✔

✔

✔*

Administrarea clădirilor - unități exterioare (vezi
"4.17 Pentru a gestiona unitățile exterioare" la
pagina 35)

✔

✔

✔

✔

✔*

Diagnosticarea la distanță - istoric alarme (vezi
"4.18.1 Pentru a gestiona istoricul alarmelor" la
pagina 35)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnosticare la distanță - analiză unitate interioară (vezi
"4.18.2 Pentru a utiliza analiza unității interioare" la
pagina 37)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnosticare la distanță - analiză unitate exterioară (vezi
"4.18.3 Pentru a utiliza analiza unității exterioare" la
pagina 38)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnosticarea la distanță - configurare anticipare (vezi
"4.18.4 Pentru a utiliza configurația de anticipare" la
pagina 38)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnosticarea la distanță - raportarea (vezi
"4.18.5 Pentru a utiliza raportarea" la pagina 38)

✔

✔

*
**
***

3.6

Operatori

Poate vizualiza numai setările
Poate numai vizualiza sau edita informațiile locației, nu le creează
Disponibil numai dacă este activat de utilizatorul afiliat Daikin

Despre ieșirea din modul cloud

Dacă un administrator de locație decide să renunțe la abonamentul
la Daikin Cloud Service, el însuși poate face acest lucru.

3.6.1

Pentru a comuta de la Modul de conectare
la cloud la Modul autonom

Un administrator de locație poate decide să-i oprească abonamentul
la modul de conectare la cloud și să comute la modul autonom prin
aplicație. intelligent Tablet Controller va funcționa atunci în modul
autonom.
În modul autonom vor fi disponibile orarele și modul de interblocare.
Pentru a comuta de la modul de conectare la cloud la modul
autonom prin aplicație, procedați după cum urmează:
1

Deschideți aplicația intelligent Tablet Controller.

2

Dați clic pe Setare tabletă.
Rezultat: Apare următorul ecran.

Rezultat: Apare următorul ecran.
v2.0
Daikin Cloud Service
4P529062-1A – 2018.11
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4 Exploatarea
4.2

Despre schimbarea profilului
a

3

Dați clic pe Cloud la Local.
Rezultat: Apare un ecran care vă permite să tastați o parolă.

4

Introduceți parola (implicită: "daikin") și dați clic pe câmpul OK
(OK).
Rezultat: Apare un mesaj de confirmare. Asigurați-vă că doriți
să părăsiți modul de conectare la cloud și avantajele acestuia
înainte de a continua.

Lista derulantă (a) prezintă numele și funcția de conectare (de ex.,
operator, administrator, …).
Dând clic pe lista derulantă, aveți posibilitatea să faceți schimbări la
profilul dvs. și să vă schimbați parola.
Lista derulantă vă permite de asemenea să vă conectați și să
consultați numărul versiunii curente a aplicației și notele de lansare
(sau istoricul).

4.2.1

Pentru a schimba informațiile despre
profil

Puteți modifica numai numele dvs., adresa de e-mail legată și limba
de notificare.
INFORMAŢII
Dacă vă schimbați adresa de e-mail veți primi un mesaj la
noua dvs. adresă de e-mail. Acest e-mail conține un link
pentru validare. Trebuie să dați clic pe link pentru a valida
noua adresă de e-mail. Nu uitați să utilizați noua adresă de
e-mail pentru următoarea conectare.
5

Dați clic pe câmpul Yes (Da) pentru a confirma.

1

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare. Sistemul este acum în
modul autonom și va reporni după ce dați clic pe câmpul Yes
(Da).
6

Din lista derulantă a profilului de utilizator, selectați opțiunea My
profile (Profilul meu).
Rezultat: Apare următoarea fereastră.

Dați clic pe OK (OK).

Rezultat: Sistemul repornește. Veți putea utiliza acum Programele și
Interblocarea prin interfața locală.

4

Exploatarea

4.1

Despre comutarea între diferite
locații

Dacă aveți mai multe locații de gestionat, tehnicianul Daikin le va
configura astfel încât acestea să devină disponibile în selectorul de
locații.

2

Efectuați schimbările.

3

Dați clic pe butonul Update profile (Actualizare profil).

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare.
Rezultat: Profilul dvs. s-a schimbat și aplicația revine automat în
fereastra principală.

4.2.2

Pentru a vă schimba parola

Daikin recomandă schimbarea parolei pe care v-a dat-o tehnicianul.

Pentru a consulta instalațiile dintr-o altă locație, selectați pur și
simplu alta din selector.

Ghid de referință pentru utilizator
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4 Exploatarea

1

Din lista derulantă a profilului de utilizator, selectați câmpul
Change password (Modificare parolă).

1

Rezultat: Apare următoarea fereastră.

Din lista derulantă a profilului de utilizator, selectați câmpul
Version
{versionNumber}
(more
info)
(Versiune
{versionNumber} (mai multe informații)) pentru a consulta notele
de lansare.

Rezultat: Notele de lansare sunt afișate.

4.3

Despre monitorizarea și controlul
echipamentului

În fereastra listei echipamentelor puteți alege între controlul tuturor
unităților locației alese, al tuturor unităților unei (sau mai multor)
zone alese sau controlul unei unități specifice.
Este posibil să fie vizibilă o bară roșie de avertizare. Ea oferă
informații suplimentare pentru problemele cu telecomenzile.

2

Efectuați schimbările.

3

Dați clic pe butonul Change password (Modificare parolă).

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare și parola dvs. este
schimbată.

4.3.1

Pentru a schimba numele echipamentelor
INFORMAŢII

4.2.3

Pentru a vă deconecta de la sistem

Această secțiune este valabilă numai pentru administratori
Daikin, afiliați, instalatori și administratori de locație.

Vă puteți deconecta manual de la sistem.
INFORMAŢII
Din motive de securitate, după 2,5 ore, sunteți deconectat
automat.
1

1

Din selectorul de locații, selectați mai întâi locația pe care doriți
să o gestionați mai întâi.

2

În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă
echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și
control).

Din lista derulantă a profilului de utilizator, selectați câmpul
Logout (Ieşire).

Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile disponibile de la locația
respectivă.

Rezultat: Sunteți deconectat și aplicația revine la pagina de
conectare.

4.2.4

Pentru a citi notele de lansare
INFORMAŢII
Această secțiune este valabilă numai pentru administratorii
Daikin.

Când dați clic pe lista derulantă a profilului utilizatorului puteți vedea
direct versiunea curentă a Daikin Cloud Service.

3

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

În partea de jos a ecranului, dați clic pe butonul Edit equipment
names (Editați numele echipamentelor).
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Rezultat: Toate numele echipamentelor devin editabile.

În exemplul de mai jos veți modifica setările pentru toate unitățile de
la locația aleasă (pentru Hol, Sala de ședințe și Practică 1).

4

Modificați numele echipamentului după dorință și dați clic pe
butonul Save (Salvare). Puteți folosi până la 12 caractere.

Rezultat: Apare un mesaj de confirmare și noile nume sunt aplicate.
INFORMAŢII
Nu sunt permise nume duplicate.

4.3.2

Despre controlul tuturor unităților locației
alese

Pentru a seta funcțiile de bază pentru toate
unitățile sau pentru un grup de unități simultan

1

Din selectorul de locații, selectați mai întâi locația pe care doriți
să o gestionați mai întâi.

2

În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă
echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și
control).

Există câteva funcții de bază pe care le puteți aplica imediat tuturor
unităților unei anumite locații:

Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile disponibile de la locația
respectivă.

a

▪ Porniți sau opriți toate unitățile
▪ Setați temperatura
▪ Alegeți modul de funcționare (Fan (Ventilator), Heating (Încălzire),
Cooling (Răcire), Dry (Uscare), Automatic (Automat) sau
Dependent mode (Mod dependent))
▪ Setați turația ventilatorului (Low (Redusă), Middle (Medie), High
(Ridicată) sau Automatic (Automat))
▪ Alegeți direcția fluxului de aer (o anumită direcție sau Swing
(Balans))
▪ Alegeți modul de ventilație (Automatic (Automat), Bypass
(Bypass) sau Ventilation mode (Mod de ventilaţie))
▪ Setați volumul ventilației (Low (Redus), High (Ridicat) sau Auto
(Auto))

3

INFORMAŢII

Dați clic pe săgeata derulantă General control panel (Panou de
comandă general) (a).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

Toate aceste acțiuni de control vor fi aplicate (automat)
numai la unitățile compatibile. Unitățile incompatibile vor
ignora comenzile.

b

c

d

e

f

a

Aceleași funcții pot fi aplicate pentru fiecare unitate individuală. Vezi
"4.3.3 Pentru a controla 1 unitate specifică într-o locație" la
pagina 10.
Funcțiile avansate sunt descrise într-o secțiune separată. Vezi
"Pentru a seta funcțiile avansate la toate unitățile simultan" la
pagina 9.
Puteți mări sau restrânge selecția unităților de la o anumită locație
prin selectarea zonelor în stânga. Zonele vă permit să selectați un
lot de unități și să le setați împreună. Vedeți "4.15 Pentru a gestiona
zonele" la pagina 34 dacă doriți să stabiliți configurația zonelor.
În exemplul de mai jos veți modifica setările pentru toate unitățile din
sala de ședințe.
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g

h

4

Porniți sau opriți toate unitățile glisând butonul On/off mode
(Mod pornire oprire) (b).

5

Setați temperatura trăgând
(Temperatură setată) (c).

6

Dați clic pe meniul Operation mode (Mod de funcționare) (d).

cursorul

Set

temperature

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

4 Exploatarea
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

d

e

12 Dați clic pe meniul Ventilation mode (Mod ventilare) (g).

f

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

g

INFORMAŢII
Opțiunea Dependent mode (Mod dependent) este
aplicabilă numai pentru unele unități interioare. Dacă
selectați opțiunea unitatea nu își determină propriul mod, ci
depinde de principala sa. Modul de funcționare disponibil
(sau 'setabil') și modul de funcționare efectiv al unui
secundar de încălzire/răcire este determinat de modul de
funcționare principal și de funcționalitățile disponibile ale
secundarului. Puteți recunoaște o unitate principală de
mod după pictograma soare și cristal de gheață.
7

Alegeți modul de funcționare. Opțiunile sunt Fan (Ventilator),
Heating (Încălzire), Cooling (Răcire), Dry (Uscare), Automatic
(Automat) și Dependent mode (Mod dependent).

8

Dați clic pe meniul Fan speed (Turaţia ventilatorului) (e).

h

13 Schimbați modul de ventilație. Opțiunile sunt (Automatic
(Automat), Bypass (Bypass) și Ventilation mode (Mod de
ventilaţie).
14 Dați clic pe meniul Ventilation volume (Volum de ventilare) (h).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

g

h

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

d

e

f
15 Alegeți volumul de ventilație. Opțiunile sunt Low (Redus), High
(Ridicat) și Auto (Auto). De asemenea, puteți selecta caseta de
validare Fresh up (Împrospătare).
Acesta din urmă vă permite să gestionați cantitatea de aer proaspăt
furnizat în cameră: va fi mai mare sau mai mică decât aerul evacuat
în exterior. Când în cameră este furnizat mai mult aer, va fi creată o
presiune pozitivă. Acest lucru poate ajuta la prevenirea pătrunderii în
cameră a mirosurilor și umezelii din bucătării și toalete. Când în
cameră este furnizat mai puțin aer, va fi creată o presiune ușor
negativă. Acest lucru poate preveni pătrunderea mirosului de spital
și a bacteriilor din aer din saloane în coridoare.

9

Alegeți turația ventilatorului. Opțiunile sunt (Low (Redusă),
Middle (Medie), High (Ridicată) și Automatic (Automat).

Pentru a seta funcțiile avansate la toate unitățile
simultan

10 Alegeți meniul Airflow direction (Direcţie flux de aer) (f).
INFORMAŢII

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

d

e

f

Funcțiile avansate nu sunt disponibile operatorilor.
Există câteva funcții avansate pe care le puteți aplica imediat tuturor
unităților dintr-o anumită locație:
▪ Limitele maxime ale valorii de referință. Asta va determina cât de
joasă și ridicată vor putea seta utilizatorii temperatura unităților.
Acest lucru evită setările extreme și consumul mare de energie
rezultat.
▪ Limitările telecomenzii. Aceste setări vă permit să determinați ce
vor putea face utilizatorii cu telecomenzile unităților.
Funcțiile de mai sus pot fi aplicate și pentru fiecare unitate
individuală.

11 Alegeți direcției fluxului de aer. Opțiunile sunt direcția Direction
0 (Direcția 0) la Direction 4 (Direcția 4) și Swing (Balans).
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Funcțiile de bază sunt descrise într-o secțiune separată. Vezi
"Pentru a seta funcțiile de bază pentru toate unitățile sau pentru un
grup de unități simultan" la pagina 8.
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1

Din selectorul de locații, selectați mai întâi locația pe care doriți
să o gestionați mai întâi.

5

Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (j) dacă
doriți să setați o valoare Cooling limit (Limită răcire).

2

În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă
echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și
control).

6

Trageți cursorul Cooling limit (Limită răcire) (k) pentru a seta
limita maximă și minimă a valorii de referință pentru răcire.

7

Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (l) dacă
doriți să setați o valoare Heating limit (Limită încălzire).

8

Trageți cursorul Heating limit (Limită încălzire) (m) pentru a seta
limita maximă și minimă a valorii de referință pentru încălzire.

Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile disponibile de la locația
respectivă.

a

INFORMAŢII
Daikin recomandă pentru majoritatea instalațiilor să
stabilească valorile maxime atât Cooling limit (Limită
răcire) cât și Heating limit (Limită încălzire) la 23°C.
Limitarea temperaturilor maxime de încălzire și răcire evită
setările extreme și consumul mare de energie rezultat.

d

Puteți mări sau restrânge selecția unităților de la o anumită locație
utilizând zonele în stânga. Consultați "4.15 Pentru a gestiona
zonele" la pagina 34 dacă doriți să stabiliți configurația zonelor
(numai pentru administratori!).
3

Dați clic pe săgeata derulantă General control panel (Panou de
comandă general) (a).

9

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

a

Alegeți funcțiile pe care doriți să le permiteți sau să le interziceți
pe telecomandă în secțiunea Remote controller restrictions
(Restricții telecomandă) (n).

Exemplu: Dacă nu doriți ca utilizatorii să oprească și să oprească
oricare unitate, setați opțiunea pornire/oprire la Prohibited (Interzis).
Dacă doriți să le permiteți să comute între încălzire și răcire, setați
modul de funcționare la Permitted (Autorizat).
10 Închideți General control panel (Panou de comandă general)
meniul derulant (a) dând clic pe săgețile îndreptate în sus.
Rezultat: Toate setările noi sunt implementate.

4.3.3
i
4

Dați clic pe meniul Advanced (Avansat) (i).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

j

k

Pentru a controla 1 unitate specifică într-o
locație

Starea efectivă (pornit/oprit) a unei unități este prezentată în clapele
listei echipamentelor.
În loc să modificați setările tuturor unităților de la o anumită locație,
puteți modifica aceleași setări pentru 1 anumită unitate.
Setările unității specifice anulează setările generale.
1

Din selectorul de locații, selectați locația unității pe care doriți să
o gestionați mai întâi.

2

În panoul de navigare, selectați Equipment list (Listă
echipamente) de sub Monitoring & control (Monitorizare și
control).
Rezultat: Apare o listă cu toate unitățile disponibile de la locația
respectivă.

l

n

m
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3

Dați clic pe 1 unitate specifică (a) din fereastra listei
echipamentelor.

INFORMAŢII
Pe o unitate principală de mod puteți comuta numai la
modurile de încălzire, răcire și automat. Puteți recunoaște
o unitate principală de mod după soare și cristalul de
gheață.
Unitățile aflate în modul dependent vor urma funcționarea
unității principale.

Rezultat: Apare următoarea secțiune.

b

a

c

e

10 Dacă este aplicabil pentru unitate, dați clic pe meniul Fan speed
(Turaţia ventilatorului) (f).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

f

d
4

g

m

Porniți sau opriți unitatea prin glisarea butonului întrerupător (b)
în poziția corespunzătoare.

Dacă unitatea este oprită, puteți totuși modifica valoarea Set
temperature (Temperatură setată) (m) și să deschideți meniul
Operation mode (Mod funcționare) (d).
5

Monitorizați temperatura măsurată din interior (c).

Pictograma Reset filter (Resetare filtru) (e) va fi vizibilă numai când
unitatea declanșează necesitatea resetării filtrului.
6

Puteți înregistra înlocuirea unui filtru dând clic pe pictograma
Reset filter (Resetare filtru) (e). Dați clic pe Yes (Da) în mesajul
de confirmare care apare.

11 Alegeți turația ventilatorului. Opțiunile, în funcție de unitate, sunt
mică, medie, mare sau mică și mare.
12 Dați clic pe meniul Advanced (Avansat) (g).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

j

l

Rezultat: Butonul Reset filter (Resetare filtru) dispare din lista
de opțiuni.
7

Trageți glisorul Set temperature (Temperatură setată) (m)
pentru a seta temperatura.

8

Dacă este aplicabil pentru unitate, dați clic pe meniul Operation
mode (Mod funcționare) (d).
Rezultat: Apare următoarea secțiune. Opțiunile pot diferi în
funcție de tipul de unitate.

f

g

k
9

Alegeți modul de funcționare. Opțiunile sunt ventilator, încălzire,
răcire, uscare și automat.

n

m

13 Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (j) dacă
doriți să setați o valoare Cooling limit (Limită răcire).
14 Trageți cursorul Cooling limit (Limită răcire) (k) pentru a seta
limita maximă și minimă a valorii de referință pentru răcire.
15 Selectați opțiunea Enable (Activare) corespunzătoare (l) dacă
doriți să setați o valoare Heating limit (Limită încălzire).
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16 Trageți cursorul Heating limit (Limită încălzire) (m) pentru a seta
limita maximă și minimă a valorii de referință pentru încălzire.
INFORMAŢII
Daikin recomandă pentru majoritatea instalațiilor să
stabilească valorile maxime atât Cooling limit (Limită
răcire) cât și Heating limit (Limită încălzire) la 23°C.
Limitarea temperaturilor maxime de încălzire și răcire evită
setările extreme și consumul mare de energie rezultat.

2

Dați clic pe butonul Add yearly schedule (Adăugare program
anual).

17 Alegeți funcțiile pe care doriți să le permiteți sau să le interziceți
pe telecomandă în secțiunea Remote controller restrictions
(Restricții telecomandă) (n).
Exemplu: Dacă nu doriți ca utilizatorii să oprească și să oprească
oricare unitate, setați opțiunea pornire/oprire la Prohibited (Interzis).
Dacă doriți să le permiteți să comute între încălzire și răcire, setați
modul de funcționare la Permitted (Autorizat).
18 Închideți fereastra de control dând clic pe unitate.
Rezultat: Toate setările noi sunt implementate.
Rezultat: Se adaugă o nouă linie.

4.4

d

Despre gestionarea graficelor de
funcționare

a

b

c

e

Operatorii pot consulta doar graficele programate, nu le pot crea sau
modifica.
Înainte de a începe configurarea efectivă a orarelor de funcționare,
vă rugăm să înțelegeți logica și terminologia din cadrul Daikin Cloud
Service. Începeți prin a crea "graficul anual". Aceasta va determina
perioada acoperită. Sub el aveți "programul" care poate fi pornit și
oprit și conține comenzile efective.
Există, de asemenea, posibilitatea de a adăuga un orar de excepții
(de exemplu, pentru perioadele de sărbători). Asta lucru va anula
orarul(orarele) activ(e) anual(e).

4.4.1

3

Completați un nume de orar (a) și selectați data de începere (b)
și data de terminare (c).

d

Pentru a crea un orar anual de funcționare

Puteți crea unul sau mai multe orare pentru diferitele perioade ale
anului.
În cadrul acestor orare, toate setările descrise în "4.3.2 Despre
controlul tuturor unităților locației alese" la pagina 8 pot fi modificate.
Setările orarului sunt ignorate prin acțiunile de control executate
direct pe punctul de administrare sau prin celelalte funcții ale
telecomenzii de pe platformă.
1

În panoul de navigare, selectați Schedule (Program) de sub
Monitoring & control (Monitorizare și control).

4

Dacă doriți, puteți atribui o culoare noului orar selectând una din
lista derulantă (d) din stânga.

Această culoare va fi utilizată în calendarul din stânga pentru a
indica perioada orarului.
5

Dați clic pe bifă (e).

Rezultat: Orarul este creat.

Rezultat: Apare următoarea pagină. Orarele curente, dacă
există, sunt afișate în partea dreaptă a calendarului.
INFORMAŢII
Data de începere și data de terminare nu se aplică unui
anumit an.
Data de începere și data de terminare a orarelor nu se pot
suprapune.
Dacă încercați să faceți un nou orar cu date care se suprapun, apare
avertismentul de mai jos și nu puteți finaliza acțiunea.

Ghid de referință pentru utilizator

12

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

4 Exploatarea
d

e

▪ Dați clic pe butonul creion (f) pentru a alege unitățile la care
doriți să se aplice aceste setări. Vizualizarea conține zone și
unități pe care le puteți selecta cu casetele de selectare (g).

4.4.2

g

Pentru a adăuga un program la un orar de
funcționare

De ex., porniți unitățile și schimbați modul de funcționare care va fi
declanșat la un anumit moment pentru anumite unități.
1

Dați clic pe opțiunea Add program () (a) din dreapta liniei de
orar.

a

Rezultat: Apare un ecran de setare.
3

Dați clic pe butonul Ok () pentru a salva setările și închideți
fereastra.

4

Completați un nume (h) pentru programul orarului și dați clic pe
bifă (i).
Rezultat: Programul este adăugat.

j

În mod logic veți defini acum când trebuie oprite unitățile. Reporniți
la pasul 1 al procedurii curente.
2

Setați acțiunile și unitățile pentru orarul de funcționare.

b

h

c

i

Puteți activa sau dezactiva (temporar) o acțiune deplasând cursorul
(j).

4.4.3
1

f
▪ Setați ora de începere (b) dând clic pe ore și minute.

Pentru a edita un program al unui orar de
funcționare

Pentru a edita un program existent, dați clic pe câmpul Edit
program () (a).
a

Rezultat: Acum puteți schimba toate acțiunile care se setează
în acest program (vezi "4.4.2 Pentru a adăuga un program la un
orar de funcționare" la pagina 13).

▪ Dați clic pe zilele săptămânii (c) pentru a vă asigura că unitățile
vor porni în timpul acelor zile.
▪ Definiți acțiunile de control cerute pe care le doriți executate la
unitățile definite.
Puteți vedea setările care sunt active prin starea câmpului: Activ (d)
sau inactiv (e).
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b

Rezultat: apare următorul ecran:

2

Dați clic pe bifă (b) pentru a salva schimbările.

3

Dați clic pe câmpul Delete program () (c) pentru a șterge un
program, după caz.

c

4.4.4

2

Selectați Target site () și dați clic pe butonul Next ().

3

Schimbați Schedule settings () după caz și dați clic pe butonul
Next ().

Pentru a edita un orar de funcționare
anual

1

Dați clic pe câmpul Edit schedule ().

2

Schimbați numele orarului (a), data de începere (b) și data de
terminare (c), după caz.

a

b

c

d

3

Dați clic pe bifă (d) pentru a salva modificările.

4

Dați clic pe câmpul Delete schedule () (e) pentru a șterge un
orar de funcționare anual, după caz.

e

În cazul în care un orar este deja activ într-un interval de date, datele
sunt dezactivate în calendar (devin gri).
4

4.4.5

Selectați unitățile la care doriți să se aplice orarul și dați clic pe
butonul Finish (). Faceți acest lucru individual pentru fiecare
program dacă la orar sunt adăugate mai multe programe.

Pentru a copia un orar de funcționare
anual

Copierea unui orar de funcționare anual copiază și toate programele
din cadrul acestuia.
Puteți copia un orar de funcționare anual pe aceeași locație sau pe o
locație diferită.
1

Dați clic pe câmpul Copy schedule ().
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INFORMAŢII
Data de începere și data de terminare nu se aplică unui
anumit an.
Data de începere și data de terminare a orarelor de
excepții nu se pot suprapune.
Adăugați un program la orarul de excepții în același mod cu cel
descris la "4.4.2 Pentru a adăuga un program la un orar de
funcționare" la pagina 13.
Editați un orar de excepții în același mod cu cel descris în
"4.4.4 Pentru a edita un orar de funcționare anual" la pagina 14.
Editați un orar de excepții în același mod cu cel descris în
"4.4.5 Pentru a copia un orar de funcționare anual" la pagina 14.

Rezultat: Orarul este copiat.

4.5

Pentru a lega un eveniment de o
acțiune de control (interblocare)

Legarea unui eveniment la o acțiune de control (Interlocking
(Interblocare)) vă permite să configurați declanșarea unei acțiuni de
control după un eveniment.
Această acțiune de control poate fi aplicată la unitățile selectate.
De exemplu: Puteți lega închiderea semnalului digital "alarmă
antifurt" la deconectarea tuturor unităților de încălzire/răcire.
Contactul cu o astfel de alarmă este activ după ce întregul personal
a părăsit clădirea, ceea ce face ca să nu mai fie necesar să se
mențină în funcțiune toate unitățile de încălzire /răcire.
5

Dați clic pe loc butonul locației View target site ().

4.4.6

1

Pentru a crea un orar de excepții

În panoul de navigare, selectați Interlocking (Interblocare) de
sub Monitoring & control (Monitorizare și control).
Rezultat: Lista curentă Interlocking (Interblocare) se afișează
elementele.

Un orar de excepții anulează orarul/orarele anual(e).

a

Este util să adăugați un orar de excepții, de ex., pentru perioadele
de sărbători.
1

b

Dați clic pe butonul Add schedule exception () (a).

Puteți dezactiva (temporar) o setare Interlocking (Interblocare) dând
clic pe cursorul său (a). Cursorul va deveni gri.
Puteți șterge o setare Interlocking (Interblocare) dând clic pe crucea
roșie (b).

a

a b

Rezultat: Se adaugă o nouă linie.

b
2

c

d

e

Completați un nume de orar (b) și selectați data de începere (c)
și data de terminare (d).
INFORMAŢII

2

Dați clic pe butonul New (Nou).
Rezultat: Se adaugă o nouă Interlocking (Interblocare)
secțiune.

Culoarea unui orar de excepții este întotdeauna roșie.
3

Dați clic pe bifă (e).

Rezultat: Este adăugat orarul de excepții.

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

Ghid de referință pentru utilizator

15

4 Exploatarea
6

Din lista derulantă Trigger (Anclanşare), selectați când trebuie
executată acțiunea: dacă intrarea selectată va fi închisă sau
deschisă.

De exemplu: Pentru declanșarea unei alarme de incendiu puteți seta
ca toate unitățile să fie oprite când este activată alarma de incendiu.
Dacă selectați câmpul On (all management points) (Pornit (toate
punctele de gestionare)), indicați că toate intrările selectate trebuie
să fie activate pentru a executa comanda Trigger (Anclanşare).

a

7

Treceți cursorul (a) în secțiunea Action (Acţiune) la poziția off
(oprit) dacă doriți ca unitățile să fie oprite când se schimbă
starea contactului de intrare.

3

Completați câmpul Interlocking name (Nume interblocare).

INFORMAŢII

4

Dați clic pe butonul Select units (Selectare unităţi) din secțiunea
superioară.

Dacă doriți ca unitățile să fie pornite când starea
contactului de intrare se schimbă, trebuie să treceți
cursorul la poziția on (pornit) și apoi selectați valoarea de
referință și modul de funcționare. Puteți adăuga alte
proprietăți (precum modul de ventilație) dând clic pe
butonul Select properties (Selectare proprietăți).

Rezultat: Se afișează o fereastră care prezintă toate
dispozitivele conectate care pot fi legate.

8

În secțiunea Action (Acţiune), selectați unitatea pe care doriți să
o opriți sau să o porniți dând clic pe butonul Select units
(Selectare unităţi).
Rezultat: Va apărea o fereastră prezentând toate unitățile
disponibile.

5

Selectați semnalul de intrare la care doriți să legați o anumită
acțiune și dați clic pe butonul Update units (Actualizare unități).
Rezultat: Semnalul de intrare este adăugat la secțiunea Apply
to units (Aplicare la unități) de sus.

9

Selectați unitățile pe care doriți să le porniți sau opriți și dați clic
pe butonul Update units (Actualizare unități).

10 Dați clic pe butonul Save (Salvare).
Rezultat: Este creată interblocarea.
INFORMAŢII
Nu puteți schimba numele interblocării, acțiunea sau
declanșarea unei interblocări. Singura modalitate de a le
schimba este prin ștergere completă și crearea uneia noi.

4.6

Pentru a efectua monitorizarea temperaturii

Secțiunea Temperature Monitoring (Monitorizarea temperaturii) a aplicației vă permite să consultați curba de temperatură a temperaturii din
exterior, a temperaturii interioare și a valorii de referință.
1 Din selectorul de locații, selectați mai întâi locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
2 În panoul de navigare, selectați Temperature Monitoring (Monitorizarea temperaturii) de sub Energy management (Gestionare energie).
Rezultat: Se afișează monitorizarea temperaturii în ziua curentă pentru o anumită unitate interioară.
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INFORMAŢII
Datele valorii de referință sunt prezentate numai când
unitatea (interioară) sunt pornită.
Dacă graficele conțin o linie întreruptă, înseamnă că există
un gol: unitatea a fost oprită și nu a putut efectua nici o
măsurătoare.
3 Treceți cu cursorul peste diagramă pentru a afișa (a) informațiile măsurate (Outdoor temperature (Temperatura din exterior), Room
temperature (Temperatura camerei) și/sau Setpoint (Valoare de referință)).
4 Pentru a ascunde anumite informații din diagramă, dați clic pe legenda (b).
Rezultat: Legenda devine gri.
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b

a

5 Dați clic din nou pe legendă (b) pentru a prezenta din nou informațiile.

d

c

e
6 Din lista derulantă (c) din dreapta diagramei puteți selecta pentru care unitate interioară doriți să consultați datele (disponibile numai
pentru unitățile acceptate). Temperatura din exterior este întotdeauna măsurată de o unitate exterioară astfel încât această valoare poate
rămâne aceeași când selectați alte unități interioare.
7 Dacă doriți să consultați consumul de energie pentru o altă perioadă (săptămână, lună, an), selectați una (d) în partea din stânga sus a
secțiunii.
8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (e) din dreapta jos.
Ghid de referință pentru utilizator
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4.7

Pentru consultarea consumului de energie al locațiilor

1 Din selectorul de locații, selectați mai întâi locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
2 În panoul de navigare, selectați Site energy consumption (Consum de energie locație) de sub Energy management (Gestionare energie).
Rezultat: Este afișat Energy consumption (Consum de energie) calculat al anului în curs.
Rezultat: Puteți vedea consumul răcirii (în albastru), al încălzirii (în roșu), al recuperării căldurii (în verde), temperatura medie din exterior
(°C) (în galben) și valoarea țintă pentru fiecare lună (în gri). Consultați "4.11 Pentru a gestiona setările țintă pentru energie" la pagina 26
dacă valorile țintă nu sunt afișate.
Rezultat: Puteți vedea de asemenea, consumul electric al contoarelor HVAC system (Sistem HVAC (încălzire, ventilare climatizare)) și
non-HVAC system (Sistem non-HVAC) conform definiției din "4.16 Pentru a efectua configurarea contoarelor electrice" la pagina 35.

3 Dacă într-o perioadă au existat ambele - de exemplu - încălzire și recuperare de căldură, puteți ascunde 1 din cele două dând clic pe
legendă.
Rezultat: Eticheta va deveni gri (a) iar valorile sunt ascunse după cum se prezintă mai jos. Când deplasați cursorul peste barele de
consum de energie sunt prezentate detaliile (b).
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a

b
INFORMAŢII
Scala axei Y (kWh) se poate schimba când ascundeți una
dintre valori. Acest lucru ar putea da impresia că valorile sau schimbat.
Dacă graficele conțin o linie întreruptă, înseamnă că există
un gol: unitatea a fost oprită și nu a putut efectua nici o
măsurătoare.
4 Dați clic din nou pe legendă pentru a afișa din nou informațiile.

c

f

e

d

5 Pentru a consulta consumul de energie al unei alte perioade (zi, săptămână, lună, an), selectați una (c) în partea stângă sus a secțiunii.
Apoi dați clic pe pictograma calendar (d) pentru a selecta ziua, săptămâna, luna sau anul dorit. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul
calendar (e). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.
Ghid de referință pentru utilizator
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6 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe vs. Past (față de trecut) (f).
Rezultat: 2 câmpuri de calendar (g) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

h

g

g

i

7 Selectați anii pe care doriți să-i comparați. De asemenea, puteți alege luna de începere (h): aceasta va determina numai ce lună este
prezentată în partea stângă a diagramei, desigur, un an complet este totuși prezentat.
INFORMAŢII
La compararea cu anul curent sunt luate în considerare
numai datele până în ultima lună completă.
8 Dacă este necesar, puteți afișa consumul acumulat de energie dând clic pe opțiunea Cumulative (Cumulativ) (i) din dreapta.

4.8

Pentru a compara consumul de energie al unității exterioare

Prin modulul Outdoor unit comparison (Comparare unitate exterioară) locației puteți compara consumul de energie al diferitelor unități
exterioare de la o locație.
1 Din selectorul de locații, selectați mai întâi locația pe care doriți să o gestionați mai întâi.
2 În panoul de navigare, selectați Outdoor unit comparison (Comparare unitate exterioară) de sub Energy management (Gestionare
energie).
Rezultat: Este afișat sumarul anual al consumului de energie.

c

f

e

a

d

3 Pentru a modifica unitățile de măsură pentru energie ale comparației, schimbați cursorul la dreapta (a). Reprezentarea kWh/m² este mai
relevantă pentru analiză.
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b

b
Pentru unități exterioarele cu asterisc nu există valori configurate pentru suprafața perimetrului (b). În consecință, eficiența consumului lor de
energie nu poate fi calculată. Această valoare poate fi stabilită la administrarea clădirii, consultați "4.14 Despre administrarea clădirilor" la
pagina 28.
4 Pentru a consulta consumul de energie al unei alte perioade (săptămână, lună, an), selectați una în partea stângă sus a secțiunii (c). Apoi
dați clic pe pictograma calendar (d) pentru a selecta , săptămâna, luna sau anul dorit. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul calendar
(e). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.
5 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe vs. Past (față de trecut) (f).
Rezultat: 2 câmpuri de calendar (g) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

h

i

g

j
6 Selectați anii pe care doriți să-i comparați.
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INFORMAŢII
La compararea cu anul curent sunt luate în considerare
numai datele până în ultima lună completă.
7 Când deplasați cursorul peste barele de consum de energie sunt prezentate detaliile (h). Puteți ascunde informațiile unuia din cei 2 ani
dând clic pe eticheta din diagramă (i).
8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (j) din dreapta jos.

4.9

Pentru a compara consumul combinat de energie pe mai multe locații

Prin modulul Multi-site combined consumption (Consum combinat la mai multe locații) puteți compara consumul de energie al diferitelor unități
exterioare la toate locațiile la care aveți acces. Graficele vor afișa datele totalizate.
1 În panoul de navigare, selectați Multi-site combined consumption (Consum combinat la mai multe locații) de sub Energy management
(Gestionare energie).
Rezultat: Este afișat sumarul consumului anual de energie pentru toate locațiile combinate. This chart shows the aggregated data from all
the sites you have access to (Această diagramă prezintă datele reunite de la toate site-urile la care aveți acces).
Rezultat: Linia gri (a) indică consumul cumulativ de energie.

b

a

d

c

2 Pentru a consulta consumul combinat la mai multe locații pentru o altă perioadă (lună, zi, 10 ani), selectați una (b) în partea stângă sus a
secțiunii. Apoi dați clic pe pictograma calendar (c) pentru a selecta luna sau ziua dorită. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul
calendar (d). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.

g

f

e
3 Deplasați cursorul peste barele de consum de energie pentru a vedea detaliile (e).
4 Puteți ascunde informațiile dând clic pe legendă (f).
5 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe fila vs. Past (față de trecut) (g).
Rezultat: 2 câmpuri de calendar devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.
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i

h

h

j
6 Selectați anii pe care doriți să-i comparați (h). De asemenea, puteți alege luna de începere (i): aceasta va determina numai ce lună este
prezentată în partea stângă a diagramei, desigur, un an complet este bineînțeles prezentat.
7 Puteți dați clic pe diagramă pentru a sări direct la o perioadă implicită (în fiecare diagramă, cu excepția nivelului zilei). De exemplu, în
diagrama An puteți da clic pe oricare dintre barele de luni pentru a vedea diagrama detaliată al lunii respective.
8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (j) din dreapta jos.

4.10

Pentru a compara consumul de energie ale mai multor locații

Prin modul Multi-site comparison (Comparare multi-site) puteți compara consumul de energie al tuturor locațiilor la care aveți acces.
1 În panoul de navigare, selectați Multi-site comparison (Comparare multi-site) de sub Energy management (Gestionare energie).
Rezultat: Este afișat consumul anual de energie separat pentru fiecare locație.

a

2 Pentru a modifica unitățile de măsură pentru energie ale comparației, schimbați cursorul la dreapta (a).
Rezultat: Reprezentarea kWh/m² este mai relevantă pentru analiză. Pentru locațiile cu asterisc nu există valori configurate pentru
suprafața perimetrului (b).
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e

b

f

d

c

3 Pentru a compara consumul de energie al unei alte perioade (lună sau zi) pentru fiecare locație, selectați una (b) în partea stângă sus a
secțiunii. Apoi dați clic pe pictograma calendar (c) pentru a selecta luna sau ziua dorită. De asemenea, puteți tasta direct în câmpul
calendar (d). În acest caz, confirmați datele introduse apăsând ENTER pe tastatură.
Rezultat: Reprezentarea kWh/m² este mai relevantă pentru analiză. Pentru locațiile cu asterisc (e) nu există valori configurate pentru
suprafața perimetrului.
4 Deplasați cursorul peste barele de consum de energie pentru a vedea detaliile.
5 Pentru a vedea mai multe detalii despre consumul unei locații pentru perioada selectată, dați clic pe o bară.
Rezultat: Aplicația vă duce la secțiunea Site consumption (Consum locație) a Daikin Cloud Service. Consultați "4.7 Pentru consultarea
consumului de energie al locațiilor" la pagina 19.
6 Pentru a compara consumul de energie din anii precedenți, dați clic pe vs. Past (față de trecut) (f).
Rezultat: 2 câmpuri de calendar (g) devin disponibile, permițându-vă să selectați cei 2 ani pe care doriți să-i comparați.

h

g

g

i
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7 Selectați anii pe care doriți să-i comparați. De asemenea, puteți alege luna de începere (h): diagrama va acoperi totuși 1 an, începând
acum de la luna indicată în primul an până la aceeași lună a anului cu care faceți comparația.
INFORMAŢII
La compararea cu anul curent, trebuie să existe cel puțin 1
lună completă de date din anul curent.
8 Puteți tipări informațiile afișate dând clic pe butonul corespunzător (i) din dreapta jos.

4.11

Pentru a gestiona setările țintă pentru energie

Pe pagina Target energy settings (Setări energie țintă) puteți configura valorile lunare ale consumului țintă de energie pentru anul curent.
Aceste valori țintă pot servi drept referință și sunt doar orientative. Setările sunt suficient de explicite.
Aceste valori pot fi apoi afișate în secțiunea Site consumption (Consum locație) a Daikin Cloud Service. Consultați "4.7 Pentru consultarea
consumului de energie al locațiilor" la pagina 19.
1 În panoul de navigare, selectați Target energy settings (Setări energie țintă) de sub Energy management (Gestionare energie).
Rezultat: este afișată pagina de setări. Se afișează cantitatea de kWh consumată în acest an pentru fiecare lună.

2 Determinați o țintă pentru 1 lună tastând valoarea dorită în coloana Target this year (Țintă în acest an) (kWh).
Rezultat: diferența este calculată automat.
3 Pentru a aplica o reducere țintă la mai multe luni simultan (ca procentaj), selectați mai întâi lunile la stânga (a).
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a

d

b

c

4 Dacă doriți, selectați un alt an din lista derulantă Reference year (An de referință) (b).
5 Aplicați o reducere țintă (în procente) prin glisând cursorul (c).
Rezultat: pentru lunile selectate, țintele și diferențele se reglează automat.
6 Dacă doriți să ascundeți valorile țintă ale consumului de energie de pe pagina Site consumption (Consum locație), debifați caseta de
validare din colțul din dreapta sus (d).

4.12

Pentru a efectua gestionarea mai
multor locații

3

Dați clic pe o locație în vizualizarea hartă.
Rezultat: Vi se prezintă o legătură către pagina Equipment list
(Listă echipamente) locației respective.

Dacă aveți mai multe instalații în mai multe locații opțiunea Multi-site
management (Gestionare multi-site) este la îndemână pentru a
urmări toate depozitele sau clădirile.
1

În panoul de navigare, selectați Multi-site management
(Gestionare multi-site).
Rezultat: Apare o vizualizare hartă, prezentând toate locațiile
dvs.
Rezultat: Puteți vedea imediat starea locației (dacă există o
eroare sau nu).

a

4.13

Pentru a gestiona utilizatorii

În secțiunea User administration (Administrare utilizatori) puteți să
creați noi utilizatori și să modificați sau să ștergeți dintre cei existenți.
1

În panoul de navigare,
(Administrare utilizatori).

selectați

User

administration

Rezultat: Apare o listă cu utilizatori curenți.
INFORMAŢII
În această listă sunt vizualizați numai utilizatorii care au
același nivel de utilizator sau mai mic și cu aceeași
etichetă. Pentru a vă vedea etichetele, vezi "4.2.1 Pentru a
schimba informațiile despre profil" la pagina 6.

Dacă doriți să vedeți numai locațiile cu erori:
2

Dați clic pe eticheta Only errors (Numai erori) (a).
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2

Pentru a șterge un utilizator curent, dați clic pe crucea roșie de
lângă numele său.

3

Pentru a edita un utilizator curent, dați clic pe pictograma
creion. Puteți schimba doar rolul unui utilizator și numele
acestuia.
INFORMAŢII
Dacă utilizatorul și-a uitat parola, nu o puteți schimba aici.
Utilizatorul trebuie să folosească linkul Forgot password
(Ați uitat parola) de pe pagina Login (Conectare).

4

Dați clic pe butonul New (Nou).
Rezultat: Apare următoarea fereastră.

5

Completați toate informațiile disponibile.

Toate câmpurile cu asterisc sunt obligatorii. În funcție de tipul de
utilizator, va trebui să completați mai multe sau mai puține informații.
Cerințele pentru parolă sunt:
▪ Trebuie să aibă cel puțin 8, și maxim 20 de caractere
▪ Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mare (A-Z)
▪ Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mică (a-z)
▪ Trebuie să conțină cel puțin 1 număr
▪ Trebuie să conțină cel puțin 1 caracter special ([ #!^<>().,;:@*=-_?
{}])
6

Dați clic pe butonul Add user (Adăugare utilizator).

Rezultat: Utilizatorul este adăugat în listă.
Un administrator trebuie acum să asocieze o locație la noul utilizator,
în caz contrar el nu va avea date disponibile la conectare. Vezi
"3.3 Pentru a vă conecta la Daikin Cloud Service" la pagina 3 și
"4.14.1 Pentru a crea o locație nouă" la pagina 28.

4.14

Despre administrarea clădirilor

Prin secțiunea Building administration (Administrare clădire) un administrator poate gestiona locațiile. El sau ea poate lega, de exemplu, o
locație de un utilizator, făcând posibil ca el să vadă datele de la acea locație.

4.14.1

Pentru a crea o locație nouă

Administratorii Daikin, afiliații și instalatorii pot crea locații noi. În sfârșit, ei pot lega această locație nouă de un utilizator existent, permițându-i
să vadă datele de la acea locație.
1 În panoul de navigare, selectați Site list (Listă locații) de sub Building administration (Administrare clădire).
Rezultat: Se afișează locațiile disponibile în prezent. Există două opțiuni de vizualizare: Tehnică sau Plată. Vizualizarea tehnică oferă
informații suplimentare despre ID, tipul de configurație, numărul de telecomenzi și numărul de unități interioare de la o locație.
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2 Dați clic pe butonul Create site (Creare site).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

3 Selectați opțiunea corectă Setup Type (Tip de configurare), în funcție de produsul achiziționat. Vezi de asemenea "Pentru a gestiona
locația însăși și telecomenzile ei" la pagina 30.
4 Completați informațiile cerute la "Info locație".
Rezultat: În fundal, se efectuează un control Google Maps și este prezentată o validare inline:
▪ Când totul este în ordine caseta va fi verde.
▪ Dacă nu se găsește nimic sau este incorect, caseta va fi roșie, iar explicația este menționată sub casetă.
5 Completați mai întâi orașul și țara. Acestea vor fi potrivite pentru a determina automat fusul orar. Dacă nu este corect, îl puteți schimba
manual.
6 Selectați un pachet din lista derulantă. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
▪ Pachetul A (licență de acces): oferă acces la Daikin Cloud Service.
▪ Pachetul A (licență de acces) + Pachetul B (licență de service): pachetul B oferă acces la diagnosticarea la distanță. Vezi "4.18 Despre
diagnosticarea la distanță" la pagina 35.

7 Completați informațiile cerute pentru pachetul selectat.

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

Ghid de referință pentru utilizator

29

4 Exploatarea
a

8 Dacă informațiile de contact pentru Pachetul B sunt aceleași ca pentru Pachetul A, bifați caseta de selectare (a).
9 Completați câmpul Purchase order (Comandă de achiziție) pentru pachetul B.
10 Dați clic pe butonul Add site (Adăugare site).
Rezultat: Locația este creat și pachetele sunt activate pentru o perioadă de probă.
▪ Este creată o telecomandă.
▪ Dvs., ca persoană care a creat locația, sunteți asociat automat cu locația. Acum puteți edita locația. Consultați "4.14.2 Despre editarea
locațiilor" la pagina 30.

4.14.2

Despre editarea locațiilor

Pentru a gestiona locația însăși și telecomenzile ei
1 În panoul de navigare, selectați Site list (Listă locații) de sub Building administration (Administrare clădire).
Rezultat: Se afișează locațiile disponibile în prezent.

a

2 Dați clic pe pictograma creion (a) pentru a edita o locație.
Rezultat: Apare următoarea secțiune.
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b
Editați locația după caz:
3 Dați telecomenzilor atribuite nume mai prietenoase dând clic pe pictograma creion (b). Acest lucru este util pentru a le distinge cu ușurință
când există mai multe telecomenzi. Dacă există doar 1 telecomandă, nu există un avantaj real.
Rezultat: Câmpul de nume (c) devine editabil. Lângă câmpul numelor sunt disponibile o pictogramă disc (d) și o pictogramă de anulare
(e).

c

d

e

h

f

g

4 După ce ați introdus noul nume pentru telecomandă, dați clic pe pictograma disc (d).
INFORMAŢII
Controller LC Number (Număr LC controler) (h) va fi cerut
în timpul dării în exploatare în rețea a telecomenzii.
Darea în exploatare în rețea poate fi finalizata numai când este executata până la data indicată la fereastra dării în exploatare. Dacă este
necesar, această fereastră poate fi prelungită cu 3 luni.
5 Prelungiți darea în exploatare a unei telecomenzi dând clic pe butonul Extend (Extindere) (f).
6 Ștergeți o telecomandă nedată în exploatare dând clic pe crucea roșie (g) din coloana Delete (Ştergere).
INFORMAŢII
A commissioned controller cannot be deleted (Un controler
dat în exploatare nu poate fi șters).
7 Completați o regiune pentru gruparea mai ușoară a locațiilor.
Regiunile sunt utilizate de exemplu în timpul diagnosticării la distanță. Consultați "4.18 Despre diagnosticarea la distanță" la pagina 35.
8 Dați clic pe butonul Add controller (Adăugare controler) pentru a adăuga o telecomandă (la maxim 10 telecomenzi, în funcție de tipul de
configurație).
Tip de configurare
intelligent Tablet Controller
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Tip de configurare

Număr maxim de telecomenzi

Telecomandă locală

5

intelligent Touch Manager

5

Pentru a gestiona utilizatorii de la o locație
Când editați o locație, puteți asocia utilizatori la locația respectivă, îi puteți elimina de la locație sau le puteți gestiona notificările prin e-mail.
1 În secțiunea de jos a ferestrei, dați clic pe crucea roșie de lângă un utilizator pentru a anula atribuirea sa la această locație.
Rezultat: Asta va elimina doar utilizatorul de la locație, nu va șterge complet profilul.
2 Pentru a activa sau dezactiva notificările prin e-mail, dați clic pe casetele M/L1/L2/L3 de lângă numele utilizatorului. (Cutia roșie înseamnă
că este activată).

Dacă dați clic pe caseta M, utilizatorul va primi un mesaj atunci când survine o defecțiune.
Casetele L1/L2/L3 permit activarea notificărilor prin e-mail ale anticipărilor (vezi "4.18.4 Pentru a utiliza configurația de anticipare" la
pagina 38):
▪ Anticipările L1 privesc unitățile care ar putea trece în eroare în curând.
▪ Notificările L2 vor anunța utilizatorii despre erori viitoare pe termen mediu.
▪ Notificări L3 despre erori pe termen lung.
În funcție de profilul utilizatorului, veți putea să activați mai multe sau mai puține notificări prin e-mail.
3 Pentru a adăuga un utilizator la această locație, derula până la partea de jos și dați clic pe butonul Add user to site (Adăugare utilizator la
locație).
Rezultat: În partea de jos a listei apare o listă derulantă, împreună cu un buton Save (Salvare) și Cancel (Anulare).

4 Din lista derulantă, selectați utilizatorul pe care doriți să-l atribuiți acestei locații.
Vezi "4.13 Pentru a gestiona utilizatorii" la pagina 27 pentru a crea un utilizator mai întâi prin modulul de administrare a utilizatorilor.
5 Dați clic pe butonul Save (Salvare).
Rezultat: Utilizatorul este acum legat de această locație.

Pentru a gestiona pachetele
După primirea plății, pachetul(ele) selectat(e) trebuie activat(e). În cazul pachetelor multiple, fiecare pachet trebuie activat separat.
1 Mergeți la ecranul "EDITARE LOCAȚIE "Pentru a gestiona locația însăși și telecomenzile ei" la pagina 30.

a

2 Dați clic pe pictograma puncte verticale (a) din partea dreaptă a ecranului.
Rezultat: Iese lista derulantă de confirmare a plății cade.
3 Dați clic pe câmpul Conformare plată.
Rezultat: Apare afișează ecranul de confirmare a plății.
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c

d

e

f

g

4 Introduceți data de expirare tastând data sau utilizând calendarul și dând clic pe butonul Confirm (Confirmare).
Rezultat: Aplicația prezintă un mesaj de Plată confirmată, iar situația pachetului este setată la "Plătit". Pachetul este acum activ.

Rezultat: În Lista locațiilor, pictograma pachet (b) este acum verde.

b

Codurile de culoare pentru pachete sunt:
Albastru: Trial (Test)
Verde: Paid (Plătit) și activ
Roșu: expired (expirat)
Gri: anulat
Portocaliu: Payment pending (Plata in așteptare)
După anulare, un pachet poate fi reactivat de către un instalator și mai sus (administrator Daikin sau afiliat) selectând "solicitare prelungire".
Dacă acest lucru se face înainte de data de expirare a pachetului, culoarea pachetului devine portocalie.
Comenzile Solicitare prelungire (c) și Anulare pachet (d) se află în lista derulantă.
INFORMAŢII
Când un pachet este anulat, el va rămâne activ până la
data termenului de expirare.
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c

d

Dacă pachetul este expirat (roșu), va rămâne roșu chiar dacă este selectată opțiunea "Solicitare prelungire" (c). În ambele cazuri, culoarea
pachetului va deveni verde imediat plata este confirmată.

4.15

Pentru a gestiona zonele

Puteți grupa unitățile dvs. pentru a face ca configurația cloud să corespundă configurației dvs. reale. Pentru asta, Daikin Cloud Service
utilizează zone.
1 În panoul de navigare, selectați Zones (Zone) de sub Building administration (Administrare clădire).
Rezultat: Sunt afișate zonele curente.

a

b

c

d

2 Din selectorul de locații, selectați locația (a) pentru care doriți să gestionați zonele.
3 Dați clic pe butonul albastru plus (b) dacă doriți să adăugați o zonă nouă la o zonă existentă (c) sau la nivel locației (d).
Rezultat: Apare un câmp care vă permite să introduceți numele zonei.
4 Completați numele zonei și dați clic pe butonul Save (Salvare).

c

e

f

5 Trageți și plasați unitățile (f) în zona corectă (c).
Puteți crea doar până la 3 niveluri de zone. De aceea nu există un buton albastru plus la cel mai jos nivel din captura de ecran (e).
6 Dați clic pe pictograma creion pentru a edita o zonă. Asta vă va permite numai să editați numele zonei.
7 Dați clic pe pictograma cruce roșie pentru a șterge o zonă. Dacă ștergeți o zonă care conține 1 sau mai multe unități, unitatea(țile) este
(sunt) mutată la nivel de locație.
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4.16

Pentru a efectua configurarea contoarelor electrice

Pagina Electric meter configuration (Configurare contor electric) conține o listă de telecomenzi asociate locației active și contoarelor electrice
conectate. În acest ecran setați coloana Energy consumption type (Tip de consum de energie) la HVAC system (Sistem HVAC (încălzire,
ventilare climatizare)) sau la non-HVAC system (Sistem non-HVAC).
1 În panoul de navigare, selectați Electric meter configuration (Configurare contor electric) de sub Building administration (Administrare
clădire).
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

a

2 Dați clic pe pictograma creion (a).
Rezultat: Lista derulantă Energy consumption type (Tip de consum de energie) devine activă.

b

3 Selectați tipul de consum de energie din lista derulantă Energy consumption type (Tip de consum de energie).
4 Dați clic pe pictograma disc (b).
Rezultat: Tipul de consum de energie este setat noului sistem.

4.17

b

Pentru a gestiona unitățile
exterioare

Daikin Cloud Service vă permite să consultați informațiile disponibile
despre unitățile exterioare. Cele mai multe informații sunt doar în
scop informativ, dar puteți da unităților un nume prietenos și puteți
stabili o suprafață (în m²).
1

În panoul de navigare, selectați Outdoor units (Unităţi
exterioare) de sub Building administration (Administrare
clădire).
Rezultat: Sunt afișate unitățile exterioare disponibile în prezent.

3

Editați unitatea exterioară după caz.

4

După ce ați terminat, dați clic pe pictograma disc (b).

4.18

a

Despre diagnosticarea la distanță
INFORMAŢII
Implicit, secțiunea Remote diagnostics (Diagnosticare la
distanță) poate fi consultată numai de afiliați și profilurile
superiore. Administratorii de locație și instalatorii pot obține
aceste funcții prin cumpărarea pachetului A + B.

4.18.1
2

Pentru a edita o unitate exterioară, dați clic pe pictograma
creion (a).

Pentru a gestiona istoricul alarmelor

Istoria alarmelor oferă o prezentare a tuturor avertizărilor și erorilor
care au apărut la locațiile dvs. disponibile.

Rezultat: Câmpurile Name (Nume) și Area (m2) (Suprafață
(m2)) devin editabile.
v2.0
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Telecomenzile monitorizează constant unitățile de la locații. Ele
detectează alarmele (precum alarmele de umiditate) și le trimit la
cloud la intervale regulate (de exemplu, la fiecare două ore, cât timp
alarma nu este rezolvată).
Alarmele intră întotdeauna în sistem cu starea 'deschis'.
1

În panoul de navigare, selectați Alarm history (Istorie alarme)
de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).
Rezultat: Se afișează o prezentare a alarmelor de la locațiile
dvs.

a c

b

d

9

Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de
prezentare.

Pentru a consulta toate detaliile unei alarme în 1 fereastră:
10 Dați clic pe pictograma ochi (h) din partea dreaptă.
Rezultat: Apare următoarea secțiune.

Această fereastră permite numeroase filtrări și sortări și are 2
vizualizări diferite:
▪ Vizualizarea grupată (a) oferă o prezentare clară; alarmele sunt
grupate pe baza codului de alarmă. Asta înseamnă că locația este
aceeași, unitatea este aceeași, dar există mai multe momente de
manifestare (b). Numărul din coloana Occurrences (Evenimente)
prezintă numărul de alarme identice.
▪ Vizualizarea plată (c) prezintă toate alarmele separat.
2

Pentru a schimba perioada pentru care doriți să vizualizați
alarmele, selectați o nouă dată De la sau Până la dând clic pe
pictograma calendar (d).

3

Utilizați filtrele din partea de sus a tabelului pentru a afișa numai
anumite informații.

4

Pentru a vizualiza numai anumite locații, tipuri de alarme sau
stări de sarcini, selectați o valoare din listele derulante.
Rezultat: Aplicația se va actualiza automat și va afișa doar
alarmele care corespund valorii (valorilor).

e

In acest fereastră Alarm details (Detalii alarma) puteți schimba
starea sarcinii (Open (Deschis)/Acknowledged (Confirmat)/Closed
(Închis)) și consulta toate detaliile fiecărui eveniment de alarmă.
În partea de jos puteți vedea când a fost transmisă prima dată
alarma de către telecomandă. Telecomanda va opri desigur
transmiterea alarmei numai după ce aceasta a fost rezolvată efectiv
la unitate, și nu când schimbați starea sarcinii la Acknowledged
(Confirmat) sau Closed (Închis) în cloud.
INFORMAŢII
Indiferent de evenimentul de alarmă pe care-l selectați în
listă, închiderea va fi întotdeauna efectuată numai la cea
mai recentă transmisă.
Dacă închideți o alarmă înainte de a fi rezolvată efectiv la unitate, va
fi începută o nouă linie de alarmă pe pagina Alarm history (Istorie
alarme), chiar dacă este aceeași alarmă.

Pentru a elimina din nou filtrul:
5

Dați clic pe x mic din lista derulantă (e).

NOTIFICARE

6

În celelalte câmpuri de filtrare puteți introduce o valoare (de ex.,
câmpul Alarm code (Cod de alarmă) codului de alarmă).

Nu uitați să închideți o alarmă (confirmată și rezolvată
tehnic), altfel nu veți mai primi un mesaj dacă exact
aceeași alarmă reapare mai târziu la aceeași unitate.

Rezultat: Aplicația se va actualiza automat și va afișa doar
alarmele care corespund valorii respective.

h

f

g

Pentru a șterge toate filtrele:
7

Dați clic pe X alb din dreapta (f).

Dacă doriți să prezentați anumite informații de alarmă direct în
această pagină de prezentare:
8

Dați clic pe pictograma 3 puncte verticale (g).
Rezultat: Se afișează o listă derulantă care prezintă toate
celelalte etichete de informațiilor despre alarme.
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Utilizatorii care sunt atribuiți unei locații, vor primi un mesaj de
fiecare dată când o telecomandă transmite o alarmă deschisă. Prin
confirmare, utilizatorul respectiv nu va mai primi e-mailuri despre
acea alarmă specifică. În mod logic, un tehnician va fi trimis acum la
fața locului, dar până nu sosește și nu ia măsuri, alarma va veni
acum ca o alarmă confirmată.

4.18.2

Pentru a utiliza analiza unității interioare

Ecranul Indoor unit analysis (Analiză unitate interioară) prezintă
datele operaționale ale unităților interioare. Secțiunea vă permite să
descărcați datele de funcționare orare pentru fiecare unitate
interioară.
1

Din selectorul de locații, selectați locația pentru care doriți să
efectuați analiza unității interioare.

2

În panoul de navigare, selectați Indoor unit analysis (Analiză
unitate interioară) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la
distanță).
Rezultat: Se afișează o prezentare a unităților interioare de la
locația aleasă.

a

b

c

i
Puteți redeschide alarmele confirmate și închise sau chiar puteți
marca manual alarmele ca fiind deschise: în acest caz, culoarea
butonului Open (Deschis) este diferită (i).

Această fereastră permite numeroase filtrări și sortări.
Pentru a schimba perioada pentru care doriți să vedeți informațiile
despre unitatea interioară:
3

Selectați o nouă lună dând clic pe pictograma calendar (a).

Utilizați filtrele din partea de sus a tabelului pentru a afișa numai
anumite informații.
4

Tastați o valoare.
Rezultat: Aplicația se va actualiza automat și va afișa doar
unitățile interioare care corespund valorii respective.

Pentru a șterge toate filtrele:
5

Dați clic pe X alb din dreapta (b).

Pentru a adăuga anumite acestei pagini de prezentare informații
despre unitatea interioară:
6

Dați clic pe pictograma 3 puncte verticale (c).
Rezultat: Apare o listă derulantă, prezentând toate celelalte
etichete de informații ale unităților interioare.

k

j

Există de asemenea 2 modele de culori pentru butoanele
Acknowledged (Confirmat) și Open (Deschis):

7

▪ Unul pentru evenimentele de alarmă marcate manual (j)
▪ Unul pentru cele confirmate automat ori de câte ori o alarmă
anterioară a fost confirmată manual (k), denumite și "butoane
fantomă".
INFORMAŢII
Telecomanda continuă să trimită evenimente cât timp
eroarea nu este rezolvată tehnic.
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Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de
prezentare.

Pentru a descărca datele de funcționare orară pentru această
unitate:
8

Dați clic pe butonul de descărcare din dreapta.

Pentru a descărca tabelul complet ca Microsoft Excel:
9

Dați clic pe butonul corespunzător.
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4.18.3

a

Pentru a utiliza analiza unității exterioare

Ecranul Outdoor unit analysis (Analiza unității exterioare) prezintă
datele operaționale ale unităților exterioare. Secțiunea vă permite să
descărcați datele de funcționare orare pentru fiecare unitate
exterioară.
1

Din selectorul de locații, selectați locația pentru care doriți să
efectuați analizele unităților exterioare.

2

În panoul de navigare, selectați Outdoor unit analysis (Analiza
unității exterioare) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la
distanță).
Rezultat: Se afișează o prezentare a unităților exterioare de la
locația aleasă.

a

c

b
3

Activați anticiparea defecțiunilor dând clic pe butonul de
comutare (a).
Rezultat: În timpul activării este afișat un mesaj Ready to send
(Gata de trimis) în coloana Status (Stare) (b). Activarea
anticipării defecțiunilor poate dura până la o oră. Odată activă,
coloana Status (Stare) prezintă mesajul Sent (Trimis).

b

d
Pentru a schimba perioada pentru care doriți să vedeți informațiile
despre unitatea exterioară:
3

Selectați o nouă lună dând clic pe pictograma calendar (a).

Pentru a adăuga anumite informații privind unitatea exterioară
acestei pagini de prezentare:
4

Dați clic pe pictograma 3 puncte verticale (b).
Rezultat: Apare o listă derulantă, prezentând toate celelalte
etichete de informații ale unităților exterioare.

5

Selectați informațiile pe care doriți să le afișați în fereastra de
prezentare.

6

Pentru a descărca datele de funcționare orară pentru 1 unitate,
dați clic pe butonul de descărcare din dreapta (c).

7

Pentru a descărca tabelul complet ca Microsoft Excel, dați clic
pe butonul corespunzător (d).

4.18.4

Dacă anticiparea defecțiunilor este activată și sistemul anticipează
defectarea unei unități, se generează o alarmă și este trimisă la
pagina Istoric alarme. (Vezi "4.18.1 Pentru a gestiona istoricul
alarmelor" la pagina 35).

4.18.5

Pentru a utiliza raportarea

Această funcție este disponibilă numai pentru afiliații Daikin și
administratorii Daikin dacă pachetul B este activat.
1

În panoul de navigare, selectați Reporting (Raportare) de sub
Remote diagnostics (Diagnosticare la distanță).
Rezultat: Apare un ecran de setare.

Pentru a utiliza configurația de anticipare

Pe pagina Prediction setup (Configurare anticipare) puteți activa
anticiparea defecțiunilor pentru unitățile conectate la controler.
1

Din selectorul de locații, selectați locația pentru care doriți să
efectuați configurarea anticipării.

2

În panoul de navigare, selectați Prediction setup (Configurare
anticipare) de sub Remote diagnostics (Diagnosticare la
distanță).

2

Selectați locația (a) pentru care doriți să vedeți raportul.

a

Rezultat: Apare următoarea secțiune.
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Selectați opțiunea dorită pentru intervalul de date (b).

4

Setați câmpurile Time period (Perioadă de timp) (c). (Maxim 1
an).
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5

Alegeți opțiunile de setare (d) pe care le doriți.

6

Marcați casetele (e) din secțiunea Lines to include (Linii de
inclus).

7

Dați clic pe butonul Download report (Descărcare raport) (f).

b

c

d

e

f
Rezultat: În partea de jos a ecranului apare un mesaj (g).

b

c

e
8

d

g

h

f

Dați clic pe butonul Save (Salvare) (h).
Rezultat: Mesajul din partea de jos a ecranului se schimbă.

i

9

Dați clic pe butonul Open (Deschis) (i).
Rezultat: Apare un ecran care prezintă fișierul zip descărcat

10 Dați dublu clic pe linie pentru a deschide fișierul Excel.
Rezultat: Se deschide fișierul Excel.
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