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1 Informácie o dokumente
Tento návod vysvetľuje ako používať webovú stránku Daikin Cloud
Service. Poskytuje podrobnosti o používateľskom rozhraní a postupy
pre účinnú prácu.

Ďakujeme vám za nákup tohto produktu. Pokyny:

▪ Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia
Všetci používatelia.

INFORMÁCIE

Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo
vyškolených používateľov v obchodoch, v odvetví svietidiel
a na farmách, prípadne pre začiatočníkov na komerčné a
domáce používanie.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné
jazyky sú preklady.

Daikin Cloud Service má 5 úrovní prístupu. Tento dokument
popisuje rozhranie od najvyššej úrovne (profil), ktorá je k dispozícii.
Takže niektoré funkcie vám nemusia byť k dispozícii alebo snímky
obrazoviek sa môžu líšiť.

Tento dokument sa týka verzie softvéru 2.0. Môže dôjsť k odchýlkam
od toho čo vidíte vo vašej verzii.

2 Podmienky používania Daikin
Cloud Service

Skôr ako budete môcť používať rozhranie Daikin Cloud Service,
musíte vyjadriť súhlas s podmienkami používania.

Môžete si ich prečítať na https://cloud.daikineurope.com a kliknutím
na záložku na spodku stránky.

3 Popis systému

3.1 O Daikin Cloud Service
Daikin Cloud Service je k dispozícii na https://
cloud.daikineurope.com.

Používateľské rozhranie Daikin Cloud Service vám umožňuje
ovládať klímu vo vašej budove z akéhokoľvek miesta. Je možné
pripojiť viaceré budovy a je k dispozícii cez akékoľvek
zariadenie umožňujúce prehliadať web. Inštalatéri a technici majú
tiež prístup k službe Cloud tak, že sa môžu vzdialene prihlásiť a
okamžite začať riešiť problémy, ak práve došlo k poruche.
Používateľsky príjemné rozhranie umožňuje ešte jednoduchšie
ovládanie a automatické sledovanie spotreby energie vám
pomáha znižovať vaše dlhodobé náklady.

Existuje 5 rolí: Daikin správca, Daikin pobočka, inštalatér, správca a
obsluha. V závislosti od vašej role budete mať k dispozícii viac alebo
menej funkcií (pozri "3.5 O úrovniach prístupu" na strane 4).

3.2 O používaní cookies
Daikin Cloud Service používa cookies. Môžete si o nich prečítať na
https://cloud.daikineurope.com a kliknutím na odkaz COOKIES
vľavo na spodku stránky.

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com/
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3.3 Prihlásenie sa k Daikin Cloud
Service

1 Vo vašom prehliadači prejdite na https://
cloud.daikineurope.com.

Výsledok: Zobrazí sa stránka pre prihlásenie. Ak je to vaša
prvá návšteva, Daikin vám navrhne prijať používanie cookies
(a) na spodku okna. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní
cookies, pozrite "3.2  O používaní cookies"  na strane  2 alebo
kliknite na odkaz Learn more (Viac info) (b) na spodku
obrazovky.

ab

2 Zadajte vašu adresu Email (Email) a Password (Heslo). Technik
Daikin zaregistruje vašu adresu Email (Email) ako meno
používateľa a dá vám originálne Password (Heslo) Daikin
navrhne zmeniť vaše Password (Heslo) čo možno najskôr.
Pozri "4.2.2 Zmena vášho hesla" na strane 6.

INFORMÁCIE

Ak zabudnete vaše Password (Heslo), kliknite na príslušný
odkaz na prihlasovacej stránke.

Nikto nemôže zmeniť vaše Password (Heslo).

3 Vyberte váš uprednostňovaný jazyk.

4 Kliknite na tlačidlo Login (Prihlásenie).

Výsledok: Otvorí sa hlavné okno na stránke zoznamu zariadení.
Viac informácií o  používateľskom rozhraní nájdete v  časti "3.4  O
používateľskom rozhraní Daikin Cloud Service" na strane 3.

INFORMÁCIE

Prvýkrát, keď sa prihlásite, zobrazia sa podmienky
používania. Prečítajte si ich, prosím.

Vyberte zaškrtávacie políčko a kliknite na tlačidlo Accept
(Prijať).

3.4 O používateľskom rozhraní Daikin
Cloud Service

Používateľské rozhranie Daikin Cloud Service obsahuje nasledovné
dôležité časti:

a d b e c

▪ Navigačná plocha (a), ktorá vám umožní prechádzať na rôzne
funkcie aplikácie.

▪ Horná nástrojová lišta s možnosťou výberu miesta (b), ktorá
zobrazuje všetky inštalácie a roletový zoznam profilu používateľa
(c).

▪ Navigácia Breadcrumb (d) vám poskytuje spätnú väzbu o tom,
kde sa nachádzate v štruktúre ponuky používateľského rozhrania.

▪ Časť obsah (e) zobrazujúca aktuálne informácie.

INFORMÁCIE

Používateľské rozhranie sa prispôsobuje, čo znamená, že
vyzerá dobre na všetkých zariadeniach (plochy, tablety a
telefóny). Reaguje na prístupnú veľkosť displeja.

To znamená napríklad, že navigačná plocha je na menších
zariadeniach skrytá.

Ak je navigačná plocha skrytá a chcete ju znova zobraziť:

a

1 Kliknite na ikonu "Hamburger" (a) v hornom pravom rohu.

Výsledok: Navigačná plocha sa zobrazí na vrchu.

https://cloud.daikineurope.com
https://cloud.daikineurope.com
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3.5 O úrovniach prístupu
Existuje 5 používateľských rolí, každá s inými úrovňami prístupu. V závislosti od vašej role budete mať k dispozícii viac alebo menej funkcií.

5 používateľských rolí podľa hierarchie sú:

▪ Správcovia Daikin

▪ Pobočky Daikin

▪ Inštalatéri

▪ Správcovia miesta

▪ Obsluha

Nasledujúca tabuľka zobrazuje funkcie, ktoré NIE sú prístupné všetkým rôznym úrovniam používateľov.

Prístupné funkcie Správcovia
Daikin

Pobočky
Daikin

Inštalatéri Správcovia
miesta

Obsluha

Môže čítať poznámky verzie (pozri "4.2.4 Čítanie
poznámok verzie" na strane 6).

✔

Monitoring a ovládanie - Zoznam zariadení (Zmena názvu
zariadenia) (pozri "4.3.1 Zmena názvov zariadení" na
strane 6)

✔ ✔ ✔ ✔

Monitoring a ovládanie - Zoznam zariadení (pokročilé
ovládanie) (pozri "4.3.2 O ovládaní všetkých jednotiek na
zvolenom mieste" na strane 7)

✔ ✔ ✔ ✔

Monitoring a ovládanie - Plán (pozri "4.4 O správe
časových plánov" na strane 11)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Monitoring a ovládanie - Synchronizácia (pozri
"4.5 Odkaz na udalosť ovládania činnosti
(synchronizácia)" na strane 12)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Správa energií - Cieľové nastavenia energií (pozri
"4.11 Spravovanie cieľových energetických nastavení" na
strane 23)

✔ ✔ ✔ ✔

Správa používateľov (pozri "4.13 Správa používateľov" na
strane 24).

✔ ✔ ✔ ✔

Správa budovy - Zoznam miest (pozri "4.14 Správa
budovy" na strane 25)

✔ ✔ ✔ ✔**

Správa budovy - Zóny (pozri "4.15 Správa zón" na
strane 31)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Správa budovy - Konfigurácia elektromera (pozri
"4.16 Konfigurácia elektromeru" na strane 32)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Správa budovy - Vonkajšie jednotky (pozri "4.17 Správa
vonkajších jednotiek" na strane 32)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Diagnostika na diaľku - História alarmov (pozri
"4.18.1 Správa histórie alarmov" na strane 32)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Diagnostika na diaľku - Analýza vnútornej jednotky (pozri
"4.18.2 Použitie analýzy vnútornej jednotky" na
strane 34)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Diagnostika na diaľku - Analýza vonkajšej jednotky (pozri
"4.18.3 Použitie analýzy vonkajšej jednotky" na
strane 35)

✔ ✔ ✔*** ✔***

Diagnostika na diaľku - Nastavenie predpovede (pozri
"4.18.4 Použitie nastavenia predpovede" na strane 35)

✔ ✔ ✔*** ✔***

✔* Je možné iba zobraziť nastavenia
✔** Je možné iba zobraziť alebo editovať informácie o mieste, nie vytvárať
✔*** K dispozícii iba, ak je aktivovaný používateľ pobočky Daikin

3.6 O zrušení voľby režimu cloud
Ak sa správca miesta rozhodne zrušiť voľbu Daikin Cloud Service,
môže to urobiť sám.

3.6.1 Prepnutie z režimu Pripojenie cloudu do
pohotovostného režimu

Správca miesta sa môže rozhodnúť zastaviť jeho prihlásenie sa k
režimu Režim prevádzky Pripojený ku cloudu (Cloud-connect Mode)
a prepnúť do režimu Režim prevádzky Samostatný (Stand-alone

Mode) cez aplikáciu. Súprava intelligent Tablet Controller bude
potom fungovať v režime Režim prevádzky Samostatný (Stand-
alone Mode).

V režime Režim prevádzky Samostatný (Stand-alone Mode) budú
potom k dispozícii plány a režim synchronizácie.

Ak chcete prepnúť z režimu Režim prevádzky Pripojený ku cloudu
(Cloud-connect Mode) do režimu Režim prevádzky Samostatný
(Stand-alone Mode) cez aplikáciu, pokračujte nasledovne:

1 Otvorte aplikáciu intelligent Tablet Controller.

Výsledok: Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
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2 Kliknite na nastavenie tabletu.

Výsledok: Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

3 Kliknite na Cloud na Local.

Výsledok: Zobrazí sa obrazovka, ktorá umožňuje napísať
heslo.

4 Zadajte heslo (password) (štandardne: "daikin") a kliknite na OK
(OK).

Výsledok: Zobrazí sa hlásenie potvrdenia. Predtým, než
budete pokračovať, presvedčte sa, že chcete ukončiť režim
cloudu a jeho výhody.

5 Potvrďte kliknutím na Yes (Áno).

Výsledok: Zobrazí sa hlásenie potvrdenia. Systém je teraz v
režime Režim prevádzky Samostatný (Stand-alone Mode) a
opätovne sa spustí po kliknutí na Yes (Áno).

6 Kliknite na OK (OK).

Výsledok: Systém sa opätovne spustí. Teraz budete môcť použiť
Plány a Synchronizáciu cez lokálne rozhranie.

4 Prevádzka

4.1 O prepínaní medzi rôznymi
miestami

Ak máte viac miest, technik Daikin ich nastaví tak, že sa stanú
prístupné pre volič miesta.

Ak chcete zobraziť inštalácie iného miesta, jednoducho voličom
zvoľte iné.

4.2 O zmene vášho profilu
a

Roletový zoznam (a) zobrazuje vaše prihlasovacie meno a funkciu
(napr. obsluha, správca, …).

Kliknutím na roletový zoznam máte možnosť vykonať zmeny vášho
profilu a zmeniť vaše heslo.

Roletový zoznam vám tiež umožňuje sa prihlásiť a zobraziť číslo
aktuálnej verzie aplikácie a poznámky verzie (alebo históriu).

4.2.1 Zmena informácií o profile
Môžete meniť iba vaše meno, pripojenú adresu Email (Email) a
jazyk upozornenia Email (Email).

INFORMÁCIE

Ak zmeníte vašu adresu Email (Email), dostanete Email
(Email) na novú adresu Email (Email). Tento Email (Email)
obsahuje odkaz pre overenie. Aby ste overili novú adresu
Email (Email), musíte kliknúť na odkaz. Pre nasledujúce
prihlásenie nezabudnite použiť novú adresu Email (Email).

1 Z roletového zoznamu profilov používateľov, vyberte My profile
(Môj profil).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovné okno.
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2 Vykonajte zmeny.

3 Kliknite na tlačidlo Update profile (Aktualizovať profil).

Výsledok: Zobrazí sa hlásenie potvrdenia.

Výsledok: Váš profil sa zmení a aplikácia sa automaticky vráti do
hlavného okna.

4.2.2 Zmena vášho hesla
Daikin odporúča zmeniť heslo, ktoré vám dal technik.

1 Z roletového zoznamu profilov používateľov, vyberte Change
password (Zmeniť heslo).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovné okno.

2 Vykonajte zmeny.

3 Kliknite na tlačidlo Change password (Zmeniť heslo).

Výsledok: Zobrazí sa hlásenie potvrdenia a vaše heslo sa zmení.

4.2.3 Odhlásenie zo systému
Môžete sa ručne odhlásiť zo systému.

INFORMÁCIE

Z bezpečnostných dôvodov po 2,5 hodine ste automaticky
odhlásený.

1 Z roletového zoznamu profilov používateľov, vyberte Logout
(Odhlásenie).

Výsledok: Ste odhlásený a aplikácia sa vráti na prihlasovaciu
stránku.

4.2.4 Čítanie poznámok verzie

INFORMÁCIE

Tento odsek platí iba pre správcov Daikin.

Ak kliknete na roletový zoznam profilov používateľov, môžete priamo
vidieť aktuálnu verziu Daikin Cloud Service.

1 Aby ste zobrazili poznámky verzie, z roletového zoznamu
profilov používateľov vyberte Version {versionNumber} (more
info) (Verzia {versionNumber} (viac informácií)).

Výsledok: Zobrazia sa poznámky verzie.

4.3 O monitorovaní a ovládaní
zariadenia

V okne zoznamu zariadení môžete vybrať medzi ovládaním
všetkých jednotiek zvoleného miesta, všetkými jednotkami (alebo
viac) zvolenej(ých) zóny(zón) alebo ovládaním 1 špecifickej
jednotky.

Je možné, že je vidieť stĺpec s červeným upozornením. Poskytuje
dodatočné informácie o témach s ovládačmi.

4.3.1 Zmena názvov zariadení

INFORMÁCIE

Tento odsek platí iba pre správcov Daikin, pobočky,
inštalatérov a správcov miesta.

1 Z voliča miesta vyberte miesto, ktoré chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Equipment list (Zoznam
zariadení) pod Monitoring & control (Monitorovanie a riadenie).

Výsledok: Zobrazí sa zoznam všetkých jednotiek, ktoré sú k
dispozícii na príslušnom mieste.

3 Na spodku obrazovky kliknite na Edit equipment names (Zmeň
názvy zariadení).

Výsledok: Všetky názvy zariadení je teraz možné editovať.
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4 Podľa potreby zmeňte názvy zariadení a kliknite na Save
(Uložiť). Môžete použiť až 12 znakov.

Výsledok: Zobrazí sa hlásenie potvrdenia a aplikujú sa nové názvy.

INFORMÁCIE

Duplicitné názvy nie sú povolené.

4.3.2 O ovládaní všetkých jednotiek na
zvolenom mieste

Nastavenie základných funkcií na všetkých
jednotkách alebo skupine jednotiek naraz
Existuje niekoľko základných funkcií, ktoré môžete okamžite použiť
pre všetky jednotky na príslušnom mieste:

▪ Zapnite alebo vypnite všetky jednotky

▪ Nastavte teplotu

▪ Nastavte režim (Fan (Ventilátor), Heating (Vykurovanie), Cooling
(Klimatizácia), Dry (Odvlhčenie), Automatic (Automatika)
aleboDependent mode (Závislý režim))

▪ Nastavte Fan speed (Otáčky ventilátora) (Low (Nízka), Middle
(Stredná), High (Vysoká (High)) alebo Automatic (Automaticky))

▪ Nastavte Airflow direction (Smer prúdenia vzduchu) (hlavne smer
alebo Swing (Sklopiť))

▪ Ventilation mode (Režim vetrania) (Automatic (Automatika),
Bypass (Bypass) alebo Ventilation mode (Režim vetrania))

▪ Ventilation volume (Objem vetrania) (Low (Nízky), High (Vysoký)
alebo Auto (Auto))

INFORMÁCIE

Všetky tieto ovládacie činnosti sa budú týkať iba
(automaticky) kompatibilných jednotiek. Nekompatibilné
jednotky budú príkazy ignorovať.

Tie isté funkcie je možné použiť pre každú jednotlivú jednotku. Pozri
"4.3.3 Ovládanie 1 príslušnej jednotky na mieste" na strane 9.

Pokročilé funkcie sú popísané v samostatnej časti. Pozri
"Nastavenie pokročilých funkcií na všetkých jednotkách naraz"  na
strane 8.

Môžete zväčšiť alebo zúžiť výber jednotiek príslušného miesta
použitím Zones (Zóny) vľavo. Zones (Zóny) vám umožňujú vybrať
dávku jednotiek a nastaviť ich nastavenia spolu. Pozrite
"4.15 Správa zón" na strane 31, ak chcete konfigurovať nastavenie
Zones (Zóny).

V nižšie uvedenom príklade bude modifikovať nastavenia pre všetky
jednotky v spoločenskej miestnosti.

V nižšie uvedenom príklade bude modifikovať nastavenia pre všetky
jednotky na zvolenom mieste (pre halu, spoločenskú miestnosť a
praktickú miestnosť 1).

1 Z voliča miesta vyberte miesto, ktoré chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Equipment list (Zoznam
zariadení) pod Monitoring & control (Monitorovanie a riadenie).

Výsledok: Zobrazí sa zoznam všetkých jednotiek, ktoré sú k
dispozícii na príslušnom mieste.

a

3 Kliknite na šípku rolety (a) General control panel (Všeobecný
ovládací panel).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
afedc

hg

b

4 Všetky jednotky sa zapínajú alebo vypínajú posunom tlačidla
On/off mode (Režim Zap. / Vyp.) (b).

5 Potiahnutím posúvača Set temperature (Nastavená teplota) (c)
nastavte teplotu.

6 Kliknite na menu Operation mode (Režim prevádzky) (d).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
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d e f

INFORMÁCIE

Voľba Dependent mode (Závislý režim) je k dispozícii iba
pre niektoré vnútorné jednotky. Ak zvolíte voľbu, jednotka
neurčí jej vlastný režim, ale závisí od jej jednotky master.
Prístupný (alebo 'nastaviteľný') a aktuálny režim prevádzky
slave vykurovanie/klimatizácia je určený režimom
prevádzky master a prístupnými funkciami slave. Pomocou
ikony slnko a ľadový kryštál môžete rozpoznať master
jednotky režimu.

7 Zvoľte Operation mode (Režim prevádzky) Možnosti sú Fan
(Ventilátor), Heating (Vykurovanie), Cooling (Klimatizácia), Dry
(Odvlhčenie), Automatic (Automatika) a Dependent mode
(Závislý režim).

8 Kliknite na menu Fan speed (Otáčky ventilátora) (e).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
d e f

9 Zvoľte Fan speed (Otáčky ventilátora). Voľby sú Low (Nízka),
Middle (Stredná), High (Vysoká (High)) a Automatic
(Automaticky).

10 Zvoľte menu Airflow direction (Smer prúdenia vzduchu) (f).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
d e f

11 Zvoľte Airflow direction (Smer prúdenia vzduchu). Voľby sú
smer Direction 0 (Smer 0) na Direction 4 (Smer 4) a Swing
(Sklopiť).

12 Kliknite na menu Ventilation mode (Režim vetrania) (g).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
g h

13 Zvoľte Ventilation mode (Režim vetrania). Voľby sú Automatic
(Automatika), Bypass (Bypass) a Ventilation mode (Režim
vetrania).

14 Kliknite na menu Ventilation volume (Objem vetrania) (h).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
g h

15 Zvoľte Ventilation volume (Objem vetrania). Voľby sú Low
(Nízky), High (Vysoký) a Auto (Auto). Môžete tiež zvoliť
zaškrtávacie políčko Fresh up (Osviežiť).

Posledné umožňuje spravovať množstvo čerstvého vzduchu
privádzaného do miestnosti: bude väčšie alebo menšie ako
množstvo vzduchu vystupujúceho von. Ak sa do miestnosti privádza
viac vzduchu, vytvorí sa kladný tlak. To môže pomôcť zabrániť
zápachu a vlhkosti z kuchýň a záchodov, aby sa dostali do
miestnosti. Ak sa do miestnosti privádza menej vzduchu, vytvorí sa
nepatrne záporný tlak. Tento režim prevádzky môže zabrániť
zápachu v nemocnici a baktériám vo vzduchu, aby sa dostali na
chodby.

Nastavenie pokročilých funkcií na všetkých
jednotkách naraz

INFORMÁCIE

Pokročilé funkcie nie sú k dispozícii obsluhe.

Existuje niekoľko pokročilých funkcií, ktoré môžete okamžite použiť
pre všetky jednotky na príslušnom mieste:

▪ Maximálne limity Setpoint (Menovitá hodnota). To určí ako nízko a
vysoko sú používatelia schopní nastaviť teplotu jednotiek. Tým sa
zabráni extrémnym nastaveniam a výslednej vysokej spotrebe
energie.

▪ Obmedzenia diaľkového ovládača. Tieto nastavenia vám umožnia
určiť čo môžu používatelia robiť s diaľkovými ovládačmi jednotiek.

Vyššie uvedené funkcie je možné tiež použiť pre každú jednotlivú
jednotku.

Základné funkcie sú popísané v samostatnej časti. Pozri
"Nastavenie základných funkcií na všetkých jednotkách alebo
skupine jednotiek naraz" na strane 7.
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1 Z voliča miesta vyberte miesto, ktoré chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Equipment list (Zoznam
zariadení) pod Monitoring & control (Monitorovanie a riadenie).

Výsledok: Zobrazí sa zoznam všetkých jednotiek, ktoré sú k
dispozícii na príslušnom mieste.

d

a

Môžete zväčšiť alebo zúžiť výber jednotiek príslušného miesta
použitím Zones (Zóny) vľavo. Pozrite "4.15  Správa zón"  na
strane  31, ak chcete konfigurovať nastavenie Zones (Zóny) (to je
iba pre správcov!).

3 Kliknite na šípku rolety (a) General control panel (Všeobecný
ovládací panel).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.

i

a

4 Kliknite na menu Advanced (Pokročilé) (i).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
j

l m

k

n

5 Vyberte príslušnú voľbu Enable (Odblokovať) (j), ak chcete
nastaviť Cooling limit (Hranica klimatizácie).

6 Potiahnite posúvač Cooling limit (Hranica klimatizácie) (k) pre
nastavenie maximálnej a minimálnej hranice klimatizácie
Setpoint (Menovitá hodnota).

7 Vyberte príslušnú voľbu Enable (Odblokovať) (l), ak chcete
nastaviť Heating limit (Hranica vykurovania).

8 Potiahnite posúvač Heating limit (Hranica vykurovania) (m) pre
nastavenie maximálnej a minimálnej hranice vykurovania
Setpoint (Menovitá hodnota).

INFORMÁCIE

Daikin odporúča pre väčšinu inštalácii nastaviť maximum
Cooling limit (Hranica klimatizácie) a Heating limit (Hranica
vykurovania) obe na 23°C.
Obmedzenie na maximálne teploty Cooling (Klimatizácia) a
Heating (Vykurovanie) zabráni extrémnym nastaveniam a
má za následok vysokú spotrebu energie.

9 Zvoľte funkcie, ktoré chcete na diaľkovom ovládači povoliť
alebo zakázať v odseku Remote controller restrictions
(Obmedzenia diaľk. ovl.) (n).

Príklad: Ak nechcete, aby používatelia vypli a zapli akúkoľvek z
jednotiek, nastavte voľbu Start/stop (Štart / Stop) na Prohibited
(Zakázané). Ak im chcete umožniť prepínať medzi vykurovaním a
klimatizáciou, nastavte Operation mode (Režim prevádzky) na
Permitted (Povolené).

10 Uzavrite roletové menu General control panel (Všeobecný
ovládací panel) (a) kliknutím ma šípky ukazujúce smerom hore.

Výsledok: Používajú sa všetky nové nastavenia.

4.3.3 Ovládanie 1 príslušnej jednotky na mieste
Aktuálny stav (ON/OFF) jednotky sa zobrazí v ikonách zoznamu
zariadení.

Namiesto zmeny nastavení na príslušnom mieste môžete meniť tie
isté nastavenia 1 príslušnej jednotky.

Nastavenia príslušnej jednotky potlačia všeobecné nastavenia.

1 Z voliča miesta vyberte jednotku, ktorú chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Equipment list (Zoznam
zariadení) pod Monitoring & control (Monitorovanie a riadenie).

Výsledok: Zobrazí sa zoznam všetkých jednotiek, ktoré sú k
dispozícii na príslušnom mieste.

a

3 Kliknite na 1 príslušnú jednotku (a) v okne zoznamu zariadení.

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
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b a c

md

e

4 Zapnite alebo vypnite jednotku posunom tlačidla ON/OFF (b) do
príslušnej polohy.

Ak je jednotka OFF, stále môžete meniť Temperature (Teplota) a
Operation mode (Režim prevádzky).

5 Monitorujte nameranú Indoor temperature (Vnútorná teplota)
(c).

Ikona Reset filter (Resetovať filter) (e) bude viditeľná iba, ak
jednotka informuje, že je potrebné resetovať filter.

6 Kliknutím na ikonu Reset filter (Resetovať filter) (e) môžete
registrovať výmenu filtra. Kliknite na Yes (Áno) v hlásení
potvrdenia, ktoré sa zobrazí.

Výsledok: Tlačidlo Reset filter (Resetovať filter) zmizne zo
zoznamu volieb.

7 Potiahnite posúvač Set temperature (Nastavená teplota) (m)
pre nastavenie Temperature (Teplota).

8 Ak je to u jednotky použiteľné, kliknite na menu Operation mode
(Režim prevádzky) (d).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek. V závislosti od typu
jednotky sa voľba môže líšiť.

f g

9 Zvoľte Operation mode (Režim prevádzky). Voľby sú Fan
(Ventilátor), Heating (Vykurovanie), Cooling (Klimatizácia), Dry
(Odvlhčenie) a Automatic (Automatika).

INFORMÁCIE

Môžete prepínať iba režimy Heating (Vykurovanie),
Cooling (Klimatizácia) a Automatic (Automatika) na master
jednotky režimu. Pomocou ikony slnko a ľadový kryštál
môžete rozpoznať režim jednotky master.
Jednotky, ktoré sú v závislom režime, nasledujú operáciu
jednotky master.

10 Ak je to u jednotky použiteľné, kliknite na menu Fan speed
(Otáčky ventilátora) (f).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
f g

11 Zvoľte Fan speed (Otáčky ventilátora). Voľby v závislosti od
jednotky sú Low (Nízka), Middle (Stredná), High (Vysoká
(High)) a Automatic (Automaticky) alebo Low (Nízka) a High
(Vysoká (High)).

12 Kliknite na menu Advanced (Pokročilé) (g).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
j l

k mn

13 Vyberte príslušnú voľbu Enable (Odblokovať) (j), ak chcete
nastaviť Cooling limit (Hranica klimatizácie).

14 Potiahnite posúvač Cooling limit (Hranica klimatizácie) (k) pre
nastavenie maximálnej a minimálnej hranice Cooling
(Klimatizácia) Setpoint (Menovitá hodnota).
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15 Vyberte príslušnú voľbu Enable (Odblokovať) (l), ak chcete
nastaviť Heating limit (Hranica vykurovania).

16 Potiahnite posúvač Heating limit (Hranica vykurovania) (m) pre
nastavenie maximálnej a minimálnej hranice Heating
(Vykurovanie) Setpoint (Menovitá hodnota).

INFORMÁCIE

Daikin odporúča pre väčšinu inštalácii nastaviť maximum
Cooling limit (Hranica klimatizácie) a Heating limit (Hranica
vykurovania) obe na 23°C.
Obmedzenie na maximálne teploty Cooling (Klimatizácia) a
Heating (Vykurovanie) zabráni extrémnym nastaveniam a
má za následok vysokú spotrebu energie.

17 Zvoľte funkcie, ktoré chcete na diaľkovom ovládači povoliť
alebo zakázať v odseku Remote controller restrictions
(Obmedzenia diaľk. ovl.) (n).

Príklad: Ak nechcete, aby používatelia vypli a zapli akúkoľvek z
jednotiek, nastavte voľbu Start/stop (Štart / Stop) na Prohibited
(Zakázané). Ak im chcete umožniť prepínať medzi vykurovaním a
klimatizáciou, nastavte Operation mode (Režim prevádzky) na
Permitted (Dovolené).

18 Kliknutím na jednotku uzavrite ovládacie okno.

Výsledok: Používajú sa všetky nové nastavenia.

4.4 O správe časových plánov
Obsluha môže zobraziť iba naprogramované plány, nemôže ich
vytvárať a meniť.

Predtým, než skutočne spustíte konfiguráciu časových plánov,
snažte sa, prosím, pochopiť logiku a terminológiu v rámci Daikin
Cloud Service. Začnete vytvorením "ročného plánu". Tým sa určí
pokryté obdobie. Nižšie máte "plán", ktorý sa môže zapnúť a vypnúť.
V pláne určíte "činnosti", ktoré sú skutočné príkazy.

4.4.1 Vytvorenie časového plánu
Môžete vytvoriť 1 alebo viac plánov pre rôzne obdobia roka.

V rámci týchto plánov sa môžu meniť všetky nastavenia tak, ako je
popísané v "4.3.2  O ovládaní všetkých jednotiek na zvolenom
mieste" na strane 7.

Nastavenia plánu sú potlačené všeobecnými/individuálnymi
nastaveniami.

1 Na navigačnej ploche vyberte Schedule (Plán) pod Monitoring
& control (Monitorovanie a riadenie).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovná strana. Aktuálne plány, ak sú
nejaké, sa zobrazia pod kalendárom.

2 Kliknite na tlačidlo Add yearly schedule (Vložiť ročný plán).

Výsledok: Pridá sa nový riadok.

3 V prípade potreby môžete k novému výberu Schedule (Plán)
priradiť farbu voľbou jednej z roletového zoznamu na ľavej
strane.

Táto farba sa použije v kalendári v hornej časti na zobrazenie
obdobia Schedule (Plán).

4 Vyplňte názov Schedule (Plán) a vyberte Start date (Dátum
spustenia) aEnd date (Dátum ukončenia).

INFORMÁCIE

Start date (Dátum spustenia) a End date (Dátum
ukončenia) sa netýkajú príslušného roka.

Start date (Dátum spustenia) a End date (Dátum
ukončenia) plánov sa NESMÚ prekrývať.

5 Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Výsledok: Pridá sa Schedule (Plán).

4.4.2 Pridanie činností do časového plánu
Môžete pridať činnosti spustenia a zastavenia, ktoré budú spustené
pri určitých menovitých hodnotách Temperature (Teplota) a pre
príslušné jednotky.

1 Kliknite na modré tlačidlo plus (a) vpravo na riadku Schedule
(Plán).

Výsledok: Pridá sa riadok pre činnosť. Logicky najprv určíte
počiatočné činnosti.

a

2 Vyplňte názov činnosti Schedule (Plán) a klikne na Save
(Uložiť).

Výsledok: Pridá sa činnosť.
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b d c a

Kliknutím na posúvač (b) môžete (dočasne) deaktivovať činnosť.
Posúvač bude sivý.

Kliknutím na červený kríž (c) môžete vymazať činnosť.

Kliknutím na ikonu ceruzky (d) môžete editovať existujúcu činnosť.

3 Kliknite na modré tlačidlo plus vpravo na riadku činnosti.

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.

4 Kliknutím na hodiny a minúty nastavte čas začiatku.

5 Nastavte posúvač na on (zapnutý), aby ste sa uistili, že sa
všetky zvolené jednotky na konfiguračnom riadku zapnú.

6 Kliknite na dni v týždni, aby ste sa uistili, že sa jednotky počas
týchto dní zapnú.

7 Potiahnutím posúvača nastavte Temperature (Teplota) Setpoint
(Menovitá hodnota).

8 Ak chcete konfigurovať viac nastavení jednotiek, kliknite na
Select properties (Vybrať vlastnosti). Zobrazí sa okno, ktoré
vám umožní pridať viac nastavení (napr. Fan speed (Otáčky
ventilátora) alebo Ventilation mode (Režim vetrania)).

9 Ak chcete určiť pre ktoré jednotky platí tento Schedule (Plán),
kliknite na Select units (Vybrať jednotky).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovné okno.

10 Vyberte jednotky a kliknite na Update units (Aktualizovať
jednotky).

Výsledok: Jednotky sa pridajú. Nastavenia sa použijú pre tieto
príslušné jednotky.

11 Kliknite na Save action (Uložiť činnosť).

Výsledok: Teraz je definovaná počiatočná činnosť.

Logicky budete teraz definovať, kedy sa majú jednotky vypnúť. Opäť
spusťte na kroku 1 aktuálneho postupu.

4.5 Odkaz na udalosť ovládania
činnosti (synchronizácia)

Odkaz na udalosť ovládania činnosti (Interlocking (Blokovanie)) vám
umožní nastaviť spustenie ovládacej činnosti po udalosti.

Táto ovládacia činnosť sa môže použiť pre voľbu jednotiek.

Napríklad: Môžete spojiť uzavretie číslicového vstupu "alarm pri
vlámaní" s vypnutím všetkých jednotiek vykurovania/klimatizácie.
Kontakt takého alarmu je aktívny, ak všetci pracovníci opustili
budovu, takže nie je viac potrebné, aby boli akékoľvek jednotky
vykurovania/klimatizácie zapnuté.

1 Na navigačnej ploche vyberte Interlocking (Blokovanie) pod
Monitoring & control (Monitorovanie a riadenie).

Výsledok: Zobrazí sa zoznam aktuálnych Interlocking
(Blokovanie) položiek.

a b

Kliknutím na posúvač (a) môžete (dočasne) deaktivovať Interlocking
(Blokovanie). Posúvač bude sivý.

Kliknutím na červený kríž (b) môžete vymazať Interlocking
(Blokovanie) .

a b

2 Kliknite na tlačidlo New (Nové).

Výsledok: Pridá sa nový odsek Interlocking (Blokovanie).

3 Vyplňte názov nového činnosti Interlocking (Blokovanie).

4 Kliknite na tlačidlo Select units (Vybrať jednotky) v hornom
odseku.

Výsledok: Zobrazí sa okno, ktoré zobrazuje všetky pripojené
zariadenia, ktoré môžu byť pripojené.
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5 Vyberte vstup, ku ktorému chcete pripojiť špeciálnu činnosť a
kliknite na tlačidlo Update units (Aktualizovať jednotky).

Výsledok: Vstup sa pridá k hornému odseku Apply to units
(Použiť v jednotkách).

6 Z roletového zoznamu Trigger (Spúšťač) vyberte, ak sa má
činnosť vykonať: ak bude zvolený vstup uzavretý alebo
otvorený.

Napríklad: Pri spustení protipožiarneho alarmu môžete nastaviť, že
sa musia všetky jednotky zastaviť, ak je aktivovaný protipožiarny
alarm. Ak vyberiete On (all management points) (ZAP. (všetky
riadiace body)), zobrazíte, že sa musia všetky zvolené vstupy
aktivovať, aby sa vykonalo Trigger (Spúšťač).

a

7 Ak chcete jednotky vypnúť, keď sa zmení stav kontaktu vstupu,
nastavte posúvač v časti Action (Činnosť) na off (vypnutý) (a).

INFORMÁCIE

Ak chcete, aby boli jednotky zapnuté, keď sa zmení stav
kontaktu vstupu, musíte nastaviť posúvač na on (zapnutý)
a potom vybrať Setpoint (Menovitá hodnota) a Operation
mode (Režim prevádzky). Vlastnosti (napr. Ventilation
mode (Režim vetrania)) môžete pridať kliknutím na Select
properties (Vybrať vlastnosti).

8 V časti Action (Činnosť) zvoľte jednotku, ktorú chcete zastaviť
alebo spustiť kliknutím na Select units (Vybrať jednotky).

Výsledok: Zobrazí sa okno, ktoré zobrazuje všetky jednotky,
ktoré sú k dispozícii.

9 Vyberte jednotky, ktoré chcete zapnúť on (zapnutý) alebo
vypnúť off (vypnutý) a kliknite na Update units (Aktualizovať
jednotky).

10 Kliknite na Save (Uložiť).

Výsledok: Vytvorí sa Interlocking (Blokovanie).

INFORMÁCIE

Nemôžete zmeniť Interlocking name (Blokovacie meno),
Action (Činnosť) alebo Trigger (Spúšťač) Interlocking
(Blokovanie). Jediným spôsobom ako ich zmeniť je úplne
vymazať Interlocking (Blokovanie) a vytvoriť nové.

4.6 Monitorovanie teploty
Časť aplikácie Temperature Monitoring (Monitorovanie teploty) vám umožní zobraziť krivku Temperature (Teplota) Outdoor temperature
(Vonkajšia teplota), Indoor temperature (Vnútorná teplota) a Setpoint (Menovitá hodnota).

1 Z voliča miesta vyberte miesto, ktoré chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Temperature Monitoring (Monitorovanie teploty) pod Energy management (Správa energie).

Výsledok: Zobrazí sa Temperature Monitoring (Monitorovanie teploty) aktuálneho dňa 1 príslušnej Indoor unit (Vnútorná jednotka).
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INFORMÁCIE

Údaje Setpoint (Menovitá hodnota) sa zobrazia iba, ak je
(vnútorná) jednotka zapnutá.

Ak tabuľky obsahujú čiarkovanú čiaru, znamená to, že je
medzera: jednotka bola vypnutá a nemajú sa robiť žiadne
merania.

3 Podržte kurzor na tabuľke, aby sa zobrazili (a) namerané informácie (Outdoor temperature (Vonkajšia teplota), Room temperature (Izbová
teplota) a/alebo Setpoint (Menovitá hodnota)).

4 Ak chcete skryť určité informácie z tabuľky, kliknite na legendu (b).

Výsledok: Legenda bude sivá.
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b a

5 Kliknite na legendu (b) ešte raz, aby sa informácie zobrazili znova.

d c

e

6 Z roletového zoznamu (c) na pravej strane tabuľky môžete vybrať pre ktorú vnútornú jednotku si želáte zobraziť údaje (k dispozícii iba u
podporovaných jednotiek). Outdoor temperature (Vonkajšia teplota) Outdoor unit (Vonkajšia jednotka) vždy meria tak, že táto hodnota
môže zostať taká istá pri výbere ostatných vnútorných jednotiek.

7 Ak chcete zobraziť Energy consumption (Spotreba energie) iného obdobia (týždeň, mesiac, rok), vyberte jedno (d) hore vľavo tejto časti.

8 Zobrazené informácie môžete vytlačiť kliknutím na príslušné tlačidlo (e) na spodku vpravo.
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4.7 Zobrazenie spotreby energie miest
1 Z voliča miesta vyberte miesto, ktoré chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Site energy consumption (Spotreba energie miesta) pod Energy management (Správa energie).

Výsledok: Zobrazí sa vypočítaná Energy consumption (Spotreba energie) aktuálneho roka.

Výsledok: Môžete vidieť spotrebu Cooling (Klimatizácia) (v modrom), Heating (Vykurovanie) (v červenom), Heat recovery (Obnova tepla)
(v zelenom), Average outdoor temperature (°C) (Priemerná vonkajšia teplota (°C)) (v žltom) a cieľovú hodnotu pre každý mesiac (v sivom).
Pozri "4.11 Spravovanie cieľových energetických nastavení" na strane 23, ak sa nezobrazujú cieľové hodnoty.

Výsledok: Môžete tiež vidieť HVAC system (Systém HVAC) a non-HVAC system (Systém bez HVAC) spotreba elektromera ako je
definovaná v "4.16 Konfigurácia elektromeru" na strane 32.

3 Ak v období bolo oboje -napríklad- Heating (Vykurovanie) a Heat recovery (Obnova tepla), môžete skryť 1 z oboch kliknutím na legendu.

Výsledok: Štítok zosivie (a) a hodnoty sa skryjú ako je zobrazené nižšie. Ak necháte kurzor nad stĺpcami spotreby energie, zobrazia sa
podrobnosti (b).
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b

a

INFORMÁCIE

Stupnica osi Y (kWh) sa môže meniť, ak skryjete 1 z
hodnôt. To môže spôsobiť dojem, že sa hodnoty zmenili.

Ak tabuľky obsahujú čiarkovanú čiaru, znamená to, že je
medzera: jednotka bola vypnutá a nemajú sa robiť žiadne
merania.

4 Kliknite na legendu ešte raz, aby sa informácie zobrazili znova.

c f e d

5 Ak chcete zobraziť Energy consumption (Spotreba energie) iného obdobia (deň, týždeň, mesiac, rok), vyberte 1 (c) hore vľavo tejto časti.
Potom kliknite na ikonu kalendára (d), aby ste vybrali požadovaný deň, týždeň, mesiac alebo rok. Môžete tiež priamo písať do poľa
kalendára (e). V takom prípade potvrďte váš vstup stlačením ENTER na vašej klávesnici.

6 Ak chcete porovnať spotrebu energie predchádzajúcich rokov, kliknite na záložku vs. Past (vs. minulosť) (f).



4 Prevádzka

Používateľská referenčná príručka

18
v2.0

Daikin Cloud Service
4P529062-1 – 2018.09

Výsledok: Prístupné sa stanú 2 kalendárne polia (g), čo vám umožní vybrať 2 roky, ktoré chcete porovnať.

h g gi

7 Vyberte roky, ktoré chcete porovnať. Môžete tiež zvoliť počiatočný mesiac (h): tým sa určí iba, ktorý mesiac je zobrazený naľavo od grafu,
úplný rok sa samozrejme stále zobrazuje.

INFORMÁCIE

Pri porovnávaní s aktuálnym rokom sa berú do úvahy iba
údaje do posledného úplného mesiaca.

8 Ak potrebujete, môžete zobraziť Accumulated energy consumption (Akumulovaná spotreba energie) kliknutím na voľbu Cumulative
(Kumulatív) (i) vpravo.

4.8 Porovnanie spotreby energie vonkajšej jednotky miesta
Pomocou modulu miesta Outdoor unit comparison (Porovnanie vonkajších jednotiek) môžete porovnať spotrebu energie rôznych vonkajších
jednotiek na mieste.

1 Z voliča miesta vyberte miesto, ktoré chcete ovládať najprv.

2 Na navigačnej ploche vyberte Outdoor unit comparison (Porovnanie vonkajších jednotiek) pod Energy management (Správa energie).

Výsledok: Zobrazí sa súhrn ročnej energetickej spotreby.

c f ae d

3 Ak chcete zmeniť merné jednotky porovnávania spotreby energie, posuňte posúvač doprava (a). Reprezentácia kWh/m² je pre analýzu
najvhodnejšia.
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b

b

Pre Outdoor units (Vonkajšie jednotky) s hviezdičkou sa nekonfiguruje hodnota plochy povrchu (b). Preto sa nedá vypočítať ich účinnosť
spotreby energie. Táto hodnota sa môže nastaviť v časti Building administration (Správa budovy), pozri "4.14 Správa budovy" na strane 25.

4 Ak chcete zobraziť Energy consumption (Spotreba energie) iného obdobia (týždeň, mesiac, rok), vyberte 1 hore vľavo časti (c). Potom
kliknite na ikonu kalendára (d), aby ste vybrali požadovaný týždeň, mesiac alebo rok. Môžete tiež priamo písať do poľa kalendára (e). V
takom prípade potvrďte váš vstup stlačením ENTER na vašej klávesnici.

5 Ak chcete porovnať spotrebu energie predchádzajúcich rokov, kliknite na záložku vs. Past (vs. minulosť) (f).

Výsledok: Prístupné sa stanú 2 kalendárne polia (g), čo vám umožní vybrať 2 roky, ktoré chcete porovnať.

h gi

j

6 Vyberte roky, ktoré chcete porovnať.
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INFORMÁCIE

Pri porovnávaní s aktuálnym rokom sa berú do úvahy iba
údaje do posledného úplného mesiaca.

7 Ak necháte kurzor nad stĺpcami spotreby energie, zobrazia sa podrobnosti (h). Kliknutím na štítok v grafe (i) môžete skryť informácie 1 2
rokov.

8 Zobrazené informácie môžete Print (Tlač) kliknutím na príslušné tlačidlo (j) na spodku vpravo.

4.9 Porovnanie spotreby energie kombinácie viacerých miest
Pomocou modulu Multi-site combined consumption (Kombinovaná spotreba viacerých miest) môžete porovnať spotrebu energie rôznych
vonkajších jednotiek na všetkých miestach, ku ktorým máte prístup. Grafy budú zobrazovať agregované údaje.

1 Na navigačnej ploche vyberte Multi-site combined consumption (Kombinovaná spotreba viacerých miest) pod Energy management
(Správa energie).

Výsledok: Zobrazí sa súhrn ročnej energetickej spotreby kombinácie všetkých miest. This chart shows the aggregated data from all the
sites you have access to (Tento graf zobrazuje agregované údaje zo všetkých miest, ku ktorým máte prístup).

Výsledok: Sivá čiara (a) zobrazuje Cumulative (Kumulatív) spotrebu energie.

b a d c

2 Ak chcete zobraziť Multi-site combined consumption (Kombinovaná spotreba viacerých miest) iného obdobia (mesiac, deň, 10 rokov),
vyberte 1 (b) hore vľavo tejto časti. Potom kliknite na ikonu kalendára (c), aby ste vybrali požadovaný mesiac alebo deň. Môžete tiež
priamo písať do poľa kalendára (d). V takom prípade potvrďte váš vstup stlačením Enter na vašej klávesnici.

e

g f

3 Ak necháte kurzor nad stĺpcami spotreby energie, zobrazia sa podrobnosti (e).

4 Kliknutím na legendu (f) môžete skryť informácie.

5 Ak chcete porovnať spotrebu energie predchádzajúcich rokov, kliknite na záložku vs. Past (g).

Výsledok: Prístupné sa stanú 2 kalendárne polia, čo vám umožní vybrať 2 roky, ktoré chcete porovnať.
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i h h

j

6 Vyberte roky, ktoré chcete porovnať (h). Môžete tiež zvoliť počiatočný mesiac (i): tým sa určí iba, ktorý mesiac je zobrazený naľavo od
grafu, úplný rok sa samozrejme stále zobrazuje.

7 Na graf môžete kliknúť priamo a tým skočíte na príslušné obdobie (v každom grafe, s výnimkou úrovne dní). Napríklad v grafe Rok môžete
kliknúť na akýkoľvek zo stĺpcov mesiacov, aby ste zobrazili podrobný graf tohto mesiaca.

8 Zobrazené informácie môžete vytlačiť kliknutím na príslušné tlačidlo (j) na spodku vpravo.

4.10 Porovnanie spotreby energie viacerých miest
Pomocou modulu Multi-site comparison (Porovnanie viacerých miest) môžete porovnať spotrebu energie všetkých miest, ku ktorým máte
prístup.

1 Na navigačnej ploche vyberte Multi-site comparison (Porovnanie viacerých miest) pod Energy management (Správa energie).

Výsledok: Zobrazí sa ročná spotreba energie pre každé miesto samostatne.

a

2 Ak chcete zmeniť merné jednotky porovnávania spotreby energie, posuňte posúvač doprava (a).

Výsledok: Reprezentácia kWh/m² je pre analýzu najvhodnejšia. Pre miesta s hviezdičkou sa nekonfiguruje hodnota plochy povrchu (b).
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e f d cb

3 Ak chcete porovnať spotrebu energie iného obdobia (mesiac alebo deň) pre každé miesto, vyberte 1 (b) hore vľavo tejto časti. Potom
kliknite na ikonu kalendára (c), aby ste vybrali požadovaný mesiac alebo deň. Môžete tiež priamo písať do poľa kalendára (d). V takom
prípade potvrďte váš vstup stlačením Enter na vašej klávesnici.

Výsledok: Reprezentácia kWh/m² je pre analýzu najvhodnejšia. Pre miesta s hviezdičkou (e) sa nekonfiguruje hodnota plochy povrchu.

4 Ak necháte kurzor nad stĺpcami spotreby energie, zobrazia sa podrobnosti.

5 Ak chcete vidieť podrobnosti o spotrebe 1 miesta z zvolené obdobie, kliknite na stĺpec.

Výsledok: Aplikácia vás prevedie do časti Site consumption (Spotreba miesta) Daikin Cloud Service. Pozri "4.7 Zobrazenie spotreby
energie miest" na strane 16.

6 Ak chcete porovnať spotrebu energie predchádzajúcich rokov, kliknite na záložku vs. Past (vs. minulosť) (f).

Výsledok: Prístupné sa stanú 2 kalendárne polia (g), čo vám umožní vybrať 2 roky, ktoré chcete porovnať.

g

i

gh

7 Vyberte roky, ktoré chcete porovnať. Môžete tiež vybrať počiatočný mesiac (h): graf stále pokrýva 1 rok, ale teraz začína od označeného
mesiaca v prvok roku, po ten istý mesiac roku, s ktorým porovnávate.
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INFORMÁCIE

Pri porovnaní s aktuálnym rokom musia byť k dispozícii pre
aktuálny rok najmenej údaje za 1 celý mesiac.

8 Zobrazené informácie môžete Print (Tlač) kliknutím na príslušné tlačidlo (i) na spodku vpravo.

4.11 Spravovanie cieľových energetických nastavení
Na strane Target energy settings (Cieľové energetické nastavenia) môžete upraviť mesačné cieľové energetické hodnoty spotreby pre
aktuálny rok. Tieto cieľové hodnoty môžu slúžiť ako referencia a sú len indikatívne. Nastavenia sú celkom samovysvetľujúce.

Tieto hodnoty je potom možné zobraziť v časti Site consumption (Spotreba miesta) Daikin Cloud Service. Pozri "4.7 Zobrazenie spotreby
energie miest" na strane 16.

1 Na navigačnej ploche vyberte Target energy settings (Cieľové energetické nastavenia) pod Energy management (Správa energie).

Výsledok: zobrazí sa strana nastavení. Zobrazí sa hodnota spotreby v kWh za tento rok pre každý mesiac.

2 Určite cieľ za 1 mesiac vpísaním požadovanej hodnoty do stĺpca Target this year (Cieľ tento rok) (kWh).

Výsledok: automaticky sa vypočíta rozdiel.

3 Ak chcete použiť cieľové zníženie za viaceré mesiace naraz (ako percento), najprv vyberte mesiace vľavo (a).
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a d b c

4 Ak je potrebné, z príslušného roletového zoznamu (b) vyberte iný Reference year (Referenčný rok).

5 Posunom posúvača (c) použite cieľové zníženie (v percentách).

Výsledok: pre zvolené mesiace sa automaticky nastavia ciele a rozdiely.

6 Ak chcete skryť hodnoty cieľovej spotreby energie na strane Site consumption (Spotreba miesta), vymažte zaškrtávacie políčko v hornom
pravom rohu (d).

4.12 Správa viacerých miest
Ak máte viaceré inštalácie na viacerých miestach Multi-site
management (Správa viacerých miest), k dispozícii je voľba
sledovania všetkých poschodí alebo budov.

1 Na navigačnom paneli vyberte Multi-site management (Správa
viacerých miest).

Výsledok: Zobrazí sa náhľad mapy, ktorý zobrazuje všetky
vaše miesta.

Výsledok: Môžete okamžite vidieť stav miesta (či je chyba
alebo nie).

a

Ak chcete vidieť len miesta s chybami:

2 Kliknite na štítok Only errors (Len chyby) (a).

3 Kliknite na miesto v Map view (Pohľad mapa).

Výsledok: Zobrazí sa odkaz na stranu Equipment list (Zoznam
zariadení) tohto príslušného miesta.

4.13 Správa používateľov
V časti User administration (Správa používateľov) môžete vytvoriť
nových Users (Používatelia) a zmeniť alebo vymazať existujúcich.

1 Na navigačnom paneli vyberte User administration (Správa
používateľov).

Výsledok: Zobrazí sa zoznam aktuálnych Users (Používatelia).

INFORMÁCIE

V tomto zozname sa zobrazia iba používatelia, ktorí majú
tú istú úroveň používateľa alebo nižšiu a s tou istou
záložkou. Ak chcete zobraziť vaše záložky, pozrite si
"4.2.1 Zmena informácií o profile" na strane 5.
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2 Ak chcete vymazať aktuálneho používateľa, kliknite na červený
kríž vedľa jeho alebo jej mena.

3 Ak chcete editovať aktuálneho používateľa, kliknite na ikonu
ceruzky. Môžete zmeniť iba rolu používateľa a jeho alebo jej
meno.

INFORMÁCIE

Ak používateľ zabudol jeho alebo jej heslo, tu ho nemôžete
zmeniť. Používateľ musí použiť odkaz Forgot password
(Zabudnúť heslo) na strane Login (Prihlásenie).

4 Kliknite na tlačidlo New (Nové).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovné okno.
5 Vyplňte všetky prístupné informácie.

Všetky polia s hviezdičkou sú povinné. V závislosti od typu
používateľa musíte vyplniť viac alebo menej informácií.

Požiadavky na heslo sú:

▪ Má mať najmenej 8 a maximálne 20 znakov

▪ Má obsahovať najmenej 1 veľké písmeno (A-Z)

▪ Má obsahovať najmenej 1 malé písmeno (a-z)

▪ Má obsahovať najmenej 1 číslo

▪ Má obsahovať najmenej 1 špeciálny znak ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Kliknite na tlačidlo Add user (Pridať používateľa).

Výsledok: Používateľ sa pridá do zoznamu.

Administrator (Správca) má teraz spojiť miesto s novým
používateľom, inak nebude mať po prihlásení k dispozícii údaje.
Pozri "3.3  Prihlásenie sa k Daikin Cloud Service"  na strane  3 a
"4.14.1 Vytvorenie nového miesta" na strane 25.

4.14 Správa budovy
Pomocou časti Building administration (Správa budovy) Administrator (Správca) je možné spravovať miesta. On alebo ona môžu napríklad
spojiť miesto s používateľom, čo mu umožní vidieť údaje z tohto miesta.

4.14.1 Vytvorenie nového miesta

Správcovia Daikin, pobočky a inštalatéri môžu vytvárať nové miesta. Na konci môžu napríklad spojiť toto nové miesto s existujúcim
používateľom, čo mu umožní vidieť údaje z tohto miesta.

1 Na navigačnej ploche vyberte Site list (Zoznam miest) pod Building administration (Správa budovy).

Výsledok: Zobrazia sa aktuálne prístupné miesta. Existuje voľba dvoch zobrazení: Technické alebo Platba. Technické zobrazenie
poskytuje dodatočné informácie o ID, type nastavenia, počte ovládačov a počte vnútorných jednotiek na mieste.
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2 Kliknite na tlačidlo Create site (Vytvoriť miesto).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.

3 Vyberte správny Setup Type (Typ nastavenia) v závislosti od nakúpeného výrobku. Pozri tiež "Správa samotného miesta a jeho
ovládačov" na strane 27.

4 Vyplňte požadované informácie pod "Informácie o mieste".

Výsledok: Na pozadí Google Maps vykoná kontrolu a zobrazí sa inline overenie:

▪ Ak je všetko v poriadku, okno bude zelené.
▪ Ak sa nič nenašlo alebo nesprávne, okno bude červené a pod oknom bude uvedené vysvetlenie.

5 Najprv vyplňte mesto a krajinu. Automaticky sa určí časové pásmo. Ak nie je správne, môžete ho zmeniť ručne.

6 Z roletového zoznamu vyberte balík. K dispozícii sú nasledovné voľby:

▪ Balík A (licencia k prístupu): poskytuje prístup k Daikin Cloud Service.

▪ Balík A (licencia k prístupu) + balík B (licencia k službe): balík B ponúka prístup k diagnostike na diaľku. Pozri "4.18 O diagnostike na
diaľku" na strane 32.

7 Vyplňte požadované informácie pre zvolený balík.
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a

8 Ak informácie o kontakte pre balík B sú rovnaké ako pre balík A, zaškrtnite zaškrtávacie políčko (a).

9 Vyplňte informácie Purchase order (Nákupná objednávka) pre balík B.

10 Kliknite na Add site (Pridať miesto).

Výsledok: Miesto je vytvorené a balíky sú odblokované na skúšobné obdobie.

▪ Vytvorí sa Controller (Regulátor).

▪ Vy ako osoba, ktorá vytvorila miesto, ste automaticky spojený s miestom. Teraz môžete miesto editovať. Pozri "4.14.2  O editovaní
miest" na strane 27.

4.14.2 O editovaní miest

Správa samotného miesta a jeho ovládačov

1 Na navigačnej ploche vyberte Site list (Zoznam miest) pod Building administration (Správa budovy).

Výsledok: Zobrazia sa aktuálne prístupné miesta.

a

2 Ak chcete editovať miesto, kliknite na ikonu ceruzky (a).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.
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b

V prípade potreby editujte miesto:

3 Kliknutím na ikonu ceruzky (b) dajte priradeným ovládačom vhodnejšie názvy. To je vhodné, ak je viac ovládačov, aby ste ich ľahko
odlíšili. Ak je iba 1 ovládač, nemá to žiadny skutočný význam.

Výsledok: Pole s názvom (c) je potom možné editovať. Ikona disku (d) a Cancel (Zrušiť) (e) sú k dispozícii vedľa poľa názvu.

ec d f gh

4 Ak ste zadali nový názov pre ovládač, kliknite na ikonu Save (Uložiť) (d).

INFORMÁCIE

Počas pripojenia ovládača k sieti sa bude požadovať
Controller LC Number (Číslo LC regulátora) (h).

Pripojenie siete sa môže ukončiť iba v prípade, že sa vykoná do dátumu zobrazeného v okne pripojenia. Ak je potrebné, toto okno sa dá
predĺžiť o 3 mesiace.

5 Kliknutím na tlačidlo Extend (Rozšíriť) (f) môžete predĺžiť pripojenie ovládača.

6 Kliknutím na červený kríž (g) v stĺpci Delete (Vymazať) môžete vymazať nepripojený ovládač.

INFORMÁCIE

A commissioned controller cannot be deleted (Regulátor
uvedený do prevádzky sa nedá vymazať).

7 Vyplňte región pre ľahšie zoskupenie miest.

Regióny sa používajú napríklad počas Remote diagnostics (Diaľková diagnostika). Pozri "4.18 O diagnostike na diaľku" na strane 32.

8 Ak chcete pridať ovládač (maximálne 10 ovládačov v závislosti od Setup Type (Typ nastavenia)), kliknite na tlačidlo Add controller (Pridať
regulátor).

Setup Type (Typ nastavenia) Maximálny počet ovládačov
intelligent Tablet Controller 10
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Setup Type (Typ nastavenia) Maximálny počet ovládačov
Lokálny ovládač 5
inteligentný dotykový ovládač 5

Správa používateľov na mieste

Pri editovaní miesta môžete spojiť Users (Používatelia) s týmto príslušným miestom, odstrániť ich z miesta alebo spravovať ich upozornenia
emailom.

1 V spodnej časti okna kliknite na červený kríž vedľa používateľa, aby ste vrátili späť jeho alebo jej priradenie k tomuto miestu.

Výsledok: Tým sa používateľ odstráni iba z tohto miesta, profil sa úplne nevymaže.

2 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať upozornenia Email (Email), kliknite na okná M/L1/L2/L3 vedľa mena používateľa. (Červené okno
znamená, že je aktivované).

Ak kliknete na okno M, používateľ dostane Email (Email), ak dôjde k poruche.

Okná L1/L2/L3 umožňujú aktivovať upozornenia Email (Email) o predpovediach (pozri "4.18.4 Použitie nastavenia predpovede" na
strane 35):

▪ Predpovede L1 sa týkajú jednotiek, ktoré čoskoro môžu byť chybné.

▪ Upozornenia L2 upozorňujú používateľov o strednodobých budúcich chybách.

▪ Upozornenia L3 o dlhodobých chybách.

V závislosti od profilu používateľa budete môcť aktivovať viac alebo menej upozornení Email (Email).

3 Ak chcete k tomuto miestu pridať používateľa, prejdite dole a kliknite na tlačidlo Add user to site (K miestu pridať používateľa).

Výsledok: Na spodku zoznamu sa zobrazí roletový zoznam spolu s tlačidlami Save (Uložiť) a Cancel (Zrušiť).

4 Z roletového zoznamu vyberte používateľa, ktorého chcete priradiť k tomuto miestu.

Pozri "4.13 Správa používateľov" na strane 24 pre vytváranie nového používateľa najprv cez modul User administration (Správa používateľov).

5 Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Výsledok: Používateľ je teraz spojený s týmto miestom.

Správa balíkov

Po prijatí platby sa musí(ia) aktivovať zvolený(é) balík(y). V prípade viacerých balíkov sa musí každý balík aktivovať samostatne.

1 Prejdite na obrazovku "EDITOVAŤ MIESTO" "Správa samotného miesta a jeho ovládačov" na strane 27.

a

2 Kliknite na ikonu zvislé body (a) vpravo na obrazovke.

Výsledok: Zobrazí sa roletový zoznam Potvrdiť platbu.

3 Kliknite do poľa Potvrdiť platbu.

Výsledok: Zobrazí sa obrazovka Potvrdiť platbu.
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ec d f g

4 Zápisom dátumu alebo použitím kalendára zadajte dátum uplynutia lehoty a kliknite na Confirm (Potvrdiť).

Výsledok: Aplikácia zobrazí hlásenie Platba potvrdená a stav balíka sa nastaví na Paid (Zaplatený). Balík je teraz aktívny.

Výsledok: V zozname miest je teraz ikona balíka (b) zelená.

b

Farebné kódy pre balíky sú:

Modrý: Trial (Skúšobný režim)

Zelený: Paid (Zaplatené) a aktívny

Červený: expired (vypršané)

Sivý: zrušený

Oranžový: Payment pending (Čaká na platbu)

Po zrušení môže inštalatér a vyšší (správca Daikin alebo pobočka) balík opätovne aktivovať výberom "predĺženie požiadavky". Ak sa to
vykoná pred Expiration date (Dátum vypršania platnosti) balíka, farba balíka bude oranžová.

Príkaz Predĺženie požiadavky (c) a Zrušiť balík (d) sú umiestnené v roletovom zozname.

INFORMÁCIE

Ak je Package (Balík) zrušený, zostane aktívny, kým
nevyprší dátum platnosti.
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c d

Ak balík expired (vypršané) (červený), zostane červený aj v prípade, ak je zvolené "Predĺženie požiadavky" (c). V oboch prípadoch sa farba
balíka zmení na zelenú ihneď po potvrdení platby.

4.15 Správa zón
Vaše jednotky môžete zoskupiť tak, aby ste vytvorili cloud podľa vašej aktuálnej konfigurácie. Ak tak chcete urobiť, Daikin Cloud Service
používa Zones (Zóny).

1 Na navigačnej ploche vyberte Zones (Zóny) pod Building administration (Správa budovy).

Výsledok: Zobrazia sa aktuálne Zones (Zóny).

a c b d

2 Z voliča miesta vyberte miesto (a), pre ktoré chcete spravovať Zones (Zóny).

3 Kliknite na tlačidlo modré plus (b), ak chcete pridať novú zónu k existujúcej zóne (c) alebo na úrovni miesta (d).

Výsledok: Zobrazí sa pole, ktoré vám umožní zadať názov zóny.

4 Vyplňte názov zóny a kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

ec f

5 Potiahnite a pusťte jednotky (f) na správnu zónu (c).

Môžete vytvoriť iba maximálne 3 úrovne zón. To je preto, lebo na najnižšej úrovni obrazovky (e) nie je tlačidlo modré plus.

6 Ak chcete editovať zónu, kliknite na ikonu ceruzky. To vám len umožní editovať názov zóny.

7 Ak chcete vymazať zónu, kliknite na ikonu červeného kríža. Ak vymažete zónu obsahujúcu 1 alebo niekoľko jednotiek, jednotka(y) je (sú)
presunutá(é) na úroveň miesta.
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4.16 Konfigurácia elektromeru
Electric meter configuration (Konfigurácia elektrického meradla) obsahuje zoznam ovládačov priradených k aktívnemu miestu a pripojených k
Electric meters (Elektromery). Na tejto obrazovke nastavíte typ Energy consumption (Spotreba energie) na HVAC system (Systém HVAC)
alebo non-HVAC system (Systém bez HVAC).

1 Na navigačnej ploche vyberte Electric meter configuration (Konfigurácia elektrického meradla) pod Building administration (Správa
budovy).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.

a

2 Kliknite na ikonu ceruzky (a).

Výsledok: Aktivuje sa roletový zoznam.

b

3 Z roletového zoznamu vyberte Energy consumption type (Typ spotreby energie).

4 Kliknite na ikonu disku (b).

Výsledok: Energy consumption type (Typ spotreby energie) je nastavený na nový systém.

4.17 Správa vonkajších jednotiek
Daikin Cloud Service vám umožní zobraziť informácie, ktoré sú k
dispozícii na Outdoor units (Vonkajšie jednotky). Väčšina informácií
je určená len na zobrazenie, ale môžete dať jednotkám prijateľné
názvy a nastaviť plochu (v m²).

1 Na navigačnej ploche vyberte Outdoor units (Vonkajšie
jednotky) pod Building administration (Správa budovy).

Výsledok: Zobrazia sa aktuálne prístupné Outdoor units
(Vonkajšie jednotky).

a

2 Ak chcete editovať vonkajšiu jednotku, kliknite na ikonu ceruzky
(a).

Výsledok: Polia Name (Meno) a Plocha (m2) sa dajú teraz
editovať.

b

3 Editujte vonkajšiu jednotku podľa potreby.

4 Po ukončení kliknite na ikonu disku (b).

4.18 O diagnostike na diaľku
INFORMÁCIE

Štandardne môžu zobraziť Remote diagnostics (Diaľková
diagnostika) iba pobočky a vyššie profily. Správcovia
miesta a inštalatéri môžu získať tieto funkcie nákupom
balíka A + B.

4.18.1 Správa histórie alarmov
Alarm history (História poplašných signálov) poskytuje prehľad
všetkých varovaní a chýb, ku ktorým dôjde na vašich prístupných
miestach.
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Ovládače neustále monitorujú jednotky na miestach. Detekujú
alarmy (napr. alarmy vlhkosti) a odosielajú ich v pravidelných
intervaloch cez cloud (napríklad každé dve hodiny pokiaľ alarm
nebol aktivovaný).

Alarm vždy vstúpi do systému so stavom 'otvorený'.

1 Na navigačnej ploche vyberte Alarm history (História
poplašných signálov) pod Remote diagnostics (Diaľková
diagnostika).

Výsledok: Zobrazí sa prehľad alarmov na vašich miestach.
d b a c

Toto okno umožňuje veľa filtrovania a triedenia a má 2 rozličné
zobrazenia:

▪ Grouped view (Zoskupený pohľad) (a) poskytuje jasný prehľad;
alarmy sú zoskupené na základe kódu alarmu. To znamená, že
miesto je rovnaké, jednotka je tá istá, ale existuje viac časov
Occurrences (Udalosti) (b). Číslo v stĺpci Occurrences (Udalosti)
zobrazuje počet rovnakých alarmov.

▪ Flat view (Plochý pohľad) (c) zobrazuje všetky alarmy
samostatne.

2 Ak chcete zmeniť obdobie, ku ktorému chcete zobraziť alarmy,
vyberte nový z alebo do dňa kliknutím na ikonu kalendára (d).

3 Na vrchu tabuľky použite filtre na zobrazenie len príslušných
informácií.

4 Aby sa zobrazili iba príslušné miesta, typy alarmov alebo stavy
úloh, vyberte hodnotu z roletových zoznamov.

Výsledok: Aplikácia sa aktualizuje automaticky a zobrazia sa
iba alarmy, ktoré korešpondujú s hodnotou(ami).

e

Opätovné odobratie filtra:

5 V roletovom zozname (e) kliknite na malé x.

6 Do iných polí filtra môžete jednoducho napísať hodnotu (napr.
Alarm code (Kód poplašného signálu)).

Výsledok: Aplikácia sa aktualizuje automaticky a zobrazia sa
iba alarmy, ktoré korešpondujú s touto hodnotou.

h f g

Vymazanie všetkých filtrov:

7 Na pravej strane (f) kliknite na biele x.

Ak chcete zobraziť určité informácie o alarme priamo na tejto strane
prehľadu:

8 Kliknite na ikonu 3 zvislých bodov (g).

Výsledok: Zobrazí sa roletový zoznam, ktorý zobrazuje všetky
ostatné štítky s informáciami o alarme.

9 Vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v okne prehľadu.

Aby ste zobrazili všetky podrobnosti alarmu v 1 okne:

10 Kliknite na ikonu oka (h) napravo.

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.

V tomto okne Alarm details (Detaily poplašného signálu) môžete
meniť stav úlohy (Open (Otvorený)/Acknowledged (Potvrdené)/
Closed (Uzavretý)) a zobraziť všetky podrobnosti o každom vzniku
alarmu.

Na spodku môžete vidieť, kedy bol alarm prvýkrát prenesený
ovládačom. Ovládač samozrejme zastaví prenos alarmu iba v
prípade, ak je aktuálne na jednotke vyriešený, nie ak zmeníte stav
úlohy na Acknowledged (Potvrdené) alebo Closed (Uzavretý) v
cloude.

INFORMÁCIE

Bez ohľadu na to aký vznik alarmu v zozname vyberiete,
uzavrie sa vždy iba posledný prenesený.

Ak uzavriete alarm pred jeho aktuálnym vyriešením na jednotke, na
strane Alarm history (História poplašných signálov) sa spustí nový
alarmu aj v prípade, že to je ten istý alarm.

VÝSTRAHA

Nezabudnite uzavrieť Acknowledged (Potvrdené) (a
technicky vyriešený) alarm, inak už viac neobdržíte Email
(Email), ak sa znova objaví na tej istej jednotke presne
rovnaký alarm.
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i

Môžete opäť otvoriť Acknowledged (Potvrdené) a Closed (Uzavretý)
alarmy alebo len ručne označiť alarmy ako Open (Otvorený): v
takom prípade je farba tlačidla Open (Otvorený) odlišná (i).

jk

Existujú tiež 2 farebné vzory pre Acknowledged (Potvrdené) a Open
(Otvorený) úlohy:

▪ 1 pre ručne označené udalosti alarmov (j)

▪ 1 pre automaticky Acknowledged (Potvrdené), kedy bol
predchádzajúci alarm ručne Acknowledged (Potvrdené) (k),
nazývajú sa tiež "neviditeľné tlačidlá".

INFORMÁCIE

Ovládač stále odosiela Occurrences (Udalosti), pokiaľ
chyba nie je technicky vyriešená.

Users (Používatelia), ktorí sú priradení k miestu, obdržia Email
(Email), zakaždým, keď ovládač prenáša otvorený alarm.
Potvrdením, že používateľ nebude viac prijímať emaily o tomto
príslušnom alarme. Logicky bude teraz na miesto poslaný technik,
ale pokiaľ nedôjde a nevykoná činnosť, alarm teraz dôjde ako
Acknowledged (Potvrdené) alarm.

4.18.2 Použitie analýzy vnútornej jednotky
Indoor unit analysis (Analýza vnútornej jednotky) zobrazuje
prevádzkové údaje vnútorných jednotiek. Časť vám umožní stiahnuť
hodinové prevádzkové údaje pre každú Indoor unit (Vnútorná
jednotka).

1 Z voliča miesta vyberte miesto, pre ktoré chcete vytvoriť Indoor
unit analysis (Analýza vnútornej jednotky).

2 Na navigačnej ploche vyberte Indoor unit analysis (Analýza
vnútornej jednotky) pod Remote diagnostics (Diaľková
diagnostika).

Výsledok: Zobrazí sa prehľad vnútorných jednotiek na
zvolenom mieste.

a cb

Toto okno umožňuje veľa filtrovania a triedenia.

Ak chcete zmeniť obdobie, pre ktoré chcete zobraziť informácie
Indoor unit (Vnútorná jednotka):

3 Kliknutím na ikonu kalendára (a) vyberte nový mesiac.

Na vrchu tabuľky použite filtre na zobrazenie len príslušných
informácií.

4 Jednoducho napíšte hodnotu.

Výsledok: Aplikácia sa aktualizuje automaticky a zobrazia sa
iba vnútorné jednotky, ktoré korešpondujú s touto hodnotou.

Vymazanie všetkých filtrov:

5 Na pravej strane (b) kliknite na biele X.

Ak chcete pridať určité informácie o vnútornej jednotke na tejto
strane prehľadu:

6 Kliknite na ikonu 3 zvislých bodov (c).

Výsledok: Zobrazí sa roletový zoznam, ktorý zobrazuje všetky
ostatné štítky s informáciami o Indoor unit (Vnútorná jednotka).

7 Vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v okne prehľadu.

Ak chcete Download hourly operation data for this unit (Stiahnuť
údaje hodinovej prevádzky pre túto jednotku):

8 Na pravej strane kliknite na tlačidlo stiahnutia.

Ak chcete stiahnuť celú tabuľku ako Microsoft Excel:

9 Kliknite na príslušné tlačidlo.
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4.18.3 Použitie analýzy vonkajšej jednotky
Outdoor unit analysis (Analýza vonkajšej jednotky) zobrazuje
prevádzkové údaje Outdoor units (Vonkajšie jednotky). Časť vám
umožní stiahnuť hodinové prevádzkové údaje pre každú Outdoor
unit (Vonkajšia jednotka).

1 Z voliča miesta vyberte miesto, pre ktoré chcete vytvoriť
Outdoor unit analysis (Analýza vonkajšej jednotky).

2 Na navigačnej ploche vyberte Outdoor unit analysis (Analýza
vonkajšej jednotky) pod Remote diagnostics (Diaľková
diagnostika).

Výsledok: Zobrazí sa prehľad Outdoor units (Vonkajšie
jednotky) na zvolenom mieste.

a bc

d

Ak chcete zmeniť obdobie, pre ktoré chcete zobraziť informácie
Outdoor unit (Vonkajšia jednotka):

3 Kliknutím na ikonu kalendára (a) vyberte nový mesiac.

Ak chcete pridať určité informácie o Outdoor unit (Vonkajšia
jednotka) na tejto strane prehľadu:

4 Kliknite na ikonu 3 zvislých bodov (b).

Výsledok: Zobrazí sa roletový zoznam, ktorý zobrazuje všetky
ostatné štítky s informáciami o Outdoor unit (Vonkajšia
jednotka).

5 Vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v okne prehľadu.

6 Ak chcete stiahnuť hodinové prevádzkové údaje pre 1 jednotku,
kliknite na tlačidlo sťahovania napravo (c).

7 Ak chcete stiahnuť celú tabuľku ako Microsoft Excel, kliknite na
príslušné tlačidlo (d).

4.18.4 Použitie nastavenia predpovede
Na strane Prediction setup (Nastavenie predpovede) môžete
odblokovať predpoveď poruchy pre jednotky pripojené k ovládaču.

1 Z voliča miesta vyberte miesto, pre ktoré chcete vytvoriť
Prediction setup (Nastavenie predpovede).

2 Na navigačnej ploche vyberte Prediction setup (Nastavenie
predpovede) pod Remote diagnostics (Diaľková diagnostika).

Výsledok: Zobrazí sa nasledovný odsek.

a

3 Kliknutím na tlačidlo prepínača (a) aktivujte predpoveď poruchy.

Výsledok: Počas aktivácie sa zobrazí Ready to send
(Pripravený na odoslanie) v stĺpci Status (Stav) (b). Aktivácia
predpovede poruchy môže trvať až hodinu. Ak sa aktivuje,
Status (Stav) sa zmení na Sent (Odoslaný).

b

Ak je predpoveď poruchy odblokovaná a systém predpovedá
poruchu jednotky, vytvorí sa alarm a odošle sa na stranu História
alarmov. (Pozri "4.18.1 Správa histórie alarmov" na strane 32).
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