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Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade
användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.
Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla
andra språk är översättningar.
Daikin Cloud Service har 5 behörighetsnivåer. I det här dokumentet
beskrivs gränssnittet från den högsta tillgängliga nivån (profilen).
Därför är kanske vissa funktioner inte tillgängliga för dig och
skärmbilderna kan se annorlunda ut.
Detta dokument gäller version 2.0 av programvaran. Avvikelser kan
finnas i din version.
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Villkor för användning av
Daikin Cloud Service

Innan du kan använda Daikin Cloud Service-gränssnittet måste du
acceptera användningsvillkoren.
Du kan läsa dem genom att gå till https://cloud.daikineurope.com
och klicka på fliken längst ned på sidan.
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Systembeskrivning

3.1

Om Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service kan nås via https://cloud.daikineurope.com.
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Med Daikin Cloud Service-användargränssnittet kan du styra
byggnadens klimat från vilken plats som helst. Med det kan du
koppla ihop flera byggnadsadresser och du kan nå det via vilken
enhet som helst med internetanslutning. Installatörer och tekniker
har också tillgång till molnet så att de kan fjärrinlogga och
omedelbart inleda felsökning om ett problem uppstår. Det
användarvänliga gränssnittet gör styrningen ännu enklare, och
med den automatiska registreringen av energiförbrukningen kan
du sänka dina kostnader på lång sikt.

Om detta dokument

I den här handboken förklaras hur du använder Daikin Cloud
Service-webbplatsen. Här finns information om användargränssnittet
samt procedurer för effektiv hantering.
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3 Systembeskrivning
5 roller är tillgängliga:
1
Daikin administratör,
2
3
4

Daikin medarbetare,
Installatör,
Administratör,

5

Operatör.

INFORMATION
Första gången du loggar in så visas villkoren för
användning. Läs igenom dem.
Markera kryssrutan och klicka på knappen Accept
(Acceptera).

Beroende på din roll kan du ha fler eller färre tillgängliga funktioner
(se "3.5 Om behörighetsnivåer" på sidan 4).

3.2

Om användning av cookies

Daikin Cloud Service använder cookies. Du kan läsa om dem genom
att gå till https://cloud.daikineurope.com/ och klicka på länken
COOKIES längst ned till vänster.

3.3
1

Så här loggar du in på Daikin
Cloud Service
Gå till https://cloud.daikineurope.com i din webbläsare.

3.4

Om Daikin Cloud Servicegränssnittet

3.4.1

Om instrumentpanelen

Resultat: Inloggningssidan visas. Om det här är ditt första
besök föreslår Daikin att du accepterar användning av cookies
(a) längst ned i fönstret. Om du vill veta mer om användningen
av cookies, se "3.2 Om användning av cookies" på sidan 3
eller klicka på länken Learn more (Mer information) (b) längst
ned på skärmen.

a

b

c

e

d

Dashboard ()-skärmen är uppdelad i 5 sektioner:
▪ Multi-site combined consumption (last 30 days) () (a). Här visas
ackumulerade data från alla platser du har tillgång till för de
senaste 30 dagarna.

a

b
2

a

Ange din e-postadress och ditt lösenord. En Daikin-tekniker
kommer att registrera din e-postadress som användarnamn och
ge dig ett originallösenord. Daikin föreslår att du byter ditt
lösenord så fort som möjligt. Se "4.2.2 Så här byter du ditt
lösenord" på sidan 6.

▪ Controllers () (b). Här kan du visa antalet fjärrkontroller driftsatta
online, som väntar på driftsättning samt driftsatta offline (blå =
online, orange = driftsättning pågår och röd = offline).

b

INFORMATION
Om du glömt ditt lösenord kan du klicka på motsvarande
länk på inloggningssidan.
Ingen kan ändra ditt lösenord.
3

Välj önskat språk.

4

Klicka på knappen Login (Logga in).

Resultat: Instrumentpanelen öppnas. Se "3.4 Om Daikin Cloud
Service-gränssnittet" på sidan 3 för mer information om
användargränssnittet.
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▪ Packages () (c). Här kan du se antalet "A"- och "B"-paket och
deras status. Se "4.14.1 Så här skapar du en ny plats" på
sidan 27 och "4.14.2 Om redigering av platser" på sidan 29 för
mer information om paket och deras status.
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f

c

a

d

b

e

c

▪ Management points () (d), med aktuell status för alla enheter.

d
▪ Navigationsfönsterrutan (a), där du kan navigera till de olika
funktionerna i appen.
▪ Ett övre verktygsfält med en platsväljare (b) visar alla installationer
och listrutan för användarprofilen (c).
▪ Navigering med synlig sökväg (d) ger feedback om var du är i
användargränssnittets struktur.
▪ En innehållssektion (e) som visar den aktuella situationen.
▪ Daikin-logon (f). När du klickar på Daikin-logon (f) visas
instrumentpanelen.
INFORMATION
Användargränssnittet anpassas till den enhet det körs på
(datorer, surfplattor och mobiler). Det anpassas till
tillgänglig skärmstorlek.

▪ Sites () (e). Visar en översikt över alla dina platser. Om du klickar
på en plats får du väderprognosen för den platsen (röd= enhetsfel,
orange = fjärrkontrollsfel och blå = allt OK).

Detta betyder till exempel att navigationsfönsterrutan är
dold på mindre enheter.

e

När navigationsfönsterrutan är dold och du vill visa den igen:

a

3.4.2

Om huvuddelarna i användargränssnittet

Gränssnittet för Daikin Cloud Service består av följande huvuddelar:
1

Klicka på "Hamburgare"-ikonen (a) längst upp till höger.

Resultat: Navigationsfönsterrutan visas längst upp.

3.5

Om behörighetsnivåer

Det finns 5 användarroller, var och en med olika behörighetsnivåer. Beroende på din roll kan du ha fler eller färre tillgängliga funktioner.
De 5 användarroller är, enligt hierarkin:
▪ Daikin-administratörer
▪ Daikin-medarbetare
▪ installatörer
▪ Platsadministratörer
▪ Operatörer
I följande tabell visas de funktioner som INTE är tillgängliga för alla olika användarnivåer.
Tillgängliga funktioner

Daikinadministratörer

Kan läsa versionsanteckningar (se "4.2.4 Så här läser du
versionsanteckningarna" på sidan 7).

✔

Användarens referenshandbok
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Tillgängliga funktioner

Daikinadministratörer

Daikininstallatörer Platsadministrat
medarbetare
örer

Operatörer

Övervakning och styrning – Utrustningslista (Byt
utrustningsnamn) (se "4.3.1 Så här ändrar du
utrustningsnamn" på sidan 7)

✔

✔

✔

✔

Övervakning och styrning – Utrustningslista (avancerad
styrning) (se "4.3.2 Om styrning av alla enheter på den
valda platsen" på sidan 8)

✔

✔

✔

✔

Övervakning och styrning – Schema (se "4.4 Om
hantering av tidsscheman" på sidan 12)

✔

✔

✔

✔

✔*

Övervakning och styrning – Förregling (se "4.5 Så här
länkar du en händelse till en styråtgärd (förregling)" på
sidan 15)

✔

✔

✔

✔

✔*

Energihantering – Inställningar för strömförbrukningsmål
(se "4.11 Så här hanterar du inställningar för
strömförbrukningsmål" på sidan 25)

✔

✔

✔

✔

Användaradministration (se "4.13 Så här hanterar du
användare" på sidan 26).

✔

✔

✔

✔

Byggnadsadministration – Platslista (se "4.14 Om
byggnadsadministration" på sidan 27)

✔

✔

✔

✔**

Byggnadsadministration – Zoner (se "4.15 Så här
hanterar du zoner" på sidan 33).

✔

✔

✔

✔

✔*

Byggnadsadministration – Konfiguration av elektriska
mätdata (se "4.16 Så här konfigurerar du elmätning" på
sidan 34)

✔

✔

✔

✔

✔*

Byggnadsadministration – Utomhusenheter (se "4.17 Så
här hanterar du utomhusenheter" på sidan 34)

✔

✔

✔

✔

✔*

Fjärrdiagnos – Larmhistorik (se "4.18.1 Så här hanterar
du larmhistoriken" på sidan 34)

✔

✔

✔***

✔***

Fjärrdiagnos – Analys för inomhusenhet (se "4.18.2 Så
här använder du analys av inomhusenhet" på sidan 36)

✔

✔

✔***

✔***

Fjärrdiagnos – Analys av utomhusenhet (se "4.18.3 Så
här använder du analys av utomhusenhet" på sidan 37)

✔

✔

✔***

✔***

Fjärrdiagnos – Prognoskonfiguration (se "4.18.4 Så här
använder du prognoskonfiguration" på sidan 37)

✔

✔

✔***

✔***

Fjärrdiagnos – Rapportering (se "4.18.5 Så här använder
du rapportering" på sidan 37)

✔

✔

*
**
***

3.6

Kan endast visa inställningarna
Kan endast visa eller redigera information om plats, inte skapa
Endast tillgänglig efter aktivering av Daikin-medarbetare

Om att välja bort molnläge

Om en platsadministratör bestämmer sig för att välja bort Daikin
Cloud Service-abonnemanget kan han göra det själv.

3.6.1

Så här växlar du från molnanslutet läge till
fristående läge

En platsadministratör kan bestämma sig för att avbryta sitt
abonnemang på molnanslutet läge och växla till fristående läge via
appen. Då kommer intelligent Tablet Controller att fungera i
fristående läge.
I fristående läge är scheman och förreglingsläge tillgängligt.
Om du vill växla från molnanslutet läge till fristående läge via appen
gör du som följer:
1

Öppna intelligent Tablet Controller-appen.

2

Klicka på Tablet Setting (Tablet-inställning).
Resultat: Följande skärm visas.

Resultat: Följande skärm visas.
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4 Drift
4.2

Om att ändra din profil
a

3

Klicka på Cloud to Local (Moln till Lokal).
Resultat: En skärm visas där du kan ange ett lösenord.

4

Ange lösenordet (standard: "daikin") och klicka på OK (OK).
Resultat: Ett bekräftelsemeddelande visas. Kontrollera att du
säkert vill sluta använda molnläget och dess fördelar innan du
fortsätter.

I listrutan (a) visas ditt inloggningsnamn och funktion (t.ex. operatör,
administratör, etc.).
Genom att klicka i listrutan kan du ändra i din profil och byta ditt
lösenord.
I listrutan kan du också logga in och se det aktuella versionsnumret
för appen och versionsanteckningar (eller historik).

4.2.1

Så här ändrar du profilinformation

Du kan bara ändra namn, länkad e-postadress och språk för epostmeddelande.
INFORMATION
Om du ändrar din e-postadress får du ett meddelande till
din nya e-postadress. I det här e-postmeddelandet finns en
länk för validering. Du måste klicka på länken för att
validera den nya e-postadressen. Kom ihåg att använda
den nya e-postadressen när du loggar in nästa gång.
1
5

Klicka på Yes (Ja) för att bekräfta.

Välj My profile (Min profil) i listrutan för användarprofil.
Resultat: Följande fönster visas.

Resultat: Ett bekräftelsemeddelande visas. Systemet är nu i
fristående läge och startas om när du klickat på Yes (Ja).
6

Klicka på OK (OK).

Resultat: Systemet startas om. Du kan nu använda scheman och
förregling via lokal styrning.

4

Drift

4.1

Om att växla mellan olika platser

Om du har flera platser att administrera kan Daikin-teknikern
konfigurera dessa så att de blir tillgängliga i platsväljaren.

2

Gör ändringarna.

3

Klicka på knappen Update profile (Uppdatera profil).

Resultat: Ett bekräftelsemeddelande visas.
Resultat: Din profil har ändrats och appen återgår automatiskt till
huvudfönstret.

4.2.2

Så här byter du ditt lösenord

Daikin rekommenderar att du byter lösenordet som du fick av
teknikern.
Om du vill kontrollera installationerna från en annan plats väljer du
bara en annan i väljaren.

Användarens referenshandbok
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1

Välj Change password (Ändra lösenord) i listrutan för
användarprofil.

1

Resultat: Följande fönster visas.

Välj
Version
{versionNumber}
(more
info)
(Version
{versionNumber}
(mer
information))
i
listrutan
för
användarprofilen för att se versionsanteckningarna.

Resultat: Versionsanteckningarna visas.

4.3

Om övervakning och styrning av
utrustningen

I fönstret med utrustningslistan kan du välja mellan att styra alla
enheter i en (eller flera) vald(a) zon(er) eller styra en specifik enhet.
Eventuellt kan en röd varningslist visas. Den visar ytterligare
information om problem med styrenheter.

2

Gör ändringarna.

3

Klicka på knappen Change password (Ändra lösenord).

4.3.1

Så här ändrar du utrustningsnamn

Resultat: Ett bekräftelsemeddelande visas och lösenordet är bytt.

INFORMATION

4.2.3

Den här delen gäller endast för Daikin-administratörer,
medarbetare, installatörer och platsadministratörer.

Så här loggar du ut från systemet

Du kan logga ut från systemet manuellt.
INFORMATION

1

Via platsväljaren kan du välja den plats du vill hantera först.

2

I navigationspanelen väljer du Equipment list (Utrustningslista)
under Monitoring & control (Övervakning och styrning).

Av säkerhetsskäl loggas du ut automatiskt efter 2,5
timmar.
1

Resultat: En lista med alla tillgängliga enheter på den aktuella
platsen visas.

Välj Logout (Logga ut) i listrutan för användarprofil.

Resultat: Du loggas ut och appen återgår till inloggningssidan.

4.2.4

Så här läser du versionsanteckningarna
INFORMATION
Den här delen gäller endast för Daikin-administratörer.

När du klickar på listrutan för användarprofilen kan du omedelbart se
aktuell version av Daikin Cloud Service.

3

Längst ned på skärmen klickar du på Edit equipment names
(Redigera utrustningsnamn).
Resultat: Alla utrustningsnamn kan nu redigeras.
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I exemplet nedan ändrar du inställningar för alla enheter på den
valda platsen (Hall, Mötesrum och Övning 1).

4

Ändra utrustningsnamnen efter önskemål och klicka på Save
(Spara). Du kan använda upp till 12 tecken.

Resultat: Ett bekräftelsemeddelande visas och de nya namnen
tillämpas.
INFORMATION
Dubblettnamn tillåts ej.

4.3.2

Om styrning av alla enheter på den valda
platsen

Så här anger du grundfunktioner för alla enheter
eller en grupp av enheter samtidigt

1

Via platsväljaren kan du välja den plats du vill hantera först.

2

I navigationspanelen väljer du Equipment list (Utrustningslista)
under Monitoring & control (Övervakning och styrning).
Resultat: En lista med alla tillgängliga enheter på den aktuella
platsen visas.

Vissa grundfunktioner kan du tillämpa omedelbart på alla enheter på
en viss plats:

a

▪ Sätta på/stänga av alla enheter
▪ Ställa in temperaturen
▪ Välj driftläge (Fan (Fläkt), Heating (Uppvärmning), Cooling
(Kylning), Dry (Avfuktning), Automatic (Automatisk) eller
Dependent mode (Beroendeläge))
▪ Ange fläkthastigheten (Low (Låg), Middle (Medel), High (Högt)
eller Automatic (Automatisk))
▪ Ange luftflödesriktning (direkt riktning eller Swing (Svängning))
▪ Välj ventileringsläge (Automatic (Automatisk), Bypass (Bypass)
eller Ventilation mode (Ventilationsläge))
▪ Ange ventileringsvolymen (Low (Låg), High (Högt) eller Auto
(Auto))

3

INFORMATION

Klicka på nedrullningspilen General control panel (Allmän
kontrollpanel) (a).
Resultat: Följande avsnitt visas.

b

Alla dessa åtgärder tillämpas (automatiskt) endast på
kompatibla enheter. Ej kompatibla enheter ignorerar
kommandon.

c

d

e

f

a

Samma funktioner kan tillämpas för varje enskild enhet. Se "4.3.3 Så
här styr du 1 specifik enhet på en plats" på sidan 10.
Avancerade funktioner beskrivs i ett separat avsnitt. Se "Så här
anger du avancerade funktioner för alla enheter samtidigt" på
sidan 9.
Du kan utöka eller minska urvalet av enheter på en viss plats genom
att välja zonerna till vänster. Med zoner kan du välja en grupp av
enheter och ange inställningar för dem tillsammans. Klicka på
"4.15 Så här hanterar du zoner" på sidan 33 om du vill ange
konfigurationen för zoner.
I exemplet nedan kan du modifiera inställningarna för alla enheter i
mötesrummet.

g

h

4

Sätt på/stäng av alla enheter genom att skjuta knappen On/off
mode (På Av-läge) (b).

5

Ange temperaturen genom att
temperature (Ange temperatur) (c).

6

Klicka på menyn Operation mode (Driftläge) (d).

dra

skjutreglaget

Set

Resultat: Följande avsnitt visas.
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4 Drift
d

e

g

f

h

13 Välj ventileringsläge. Alternativen är Automatic (Automatisk),
Bypass (Bypass) och Ventilation mode (Ventilationsläge).

INFORMATION
Alternativet Dependent mode (Beroendeläge) är endast
tillgängligt för vissa inomhusenheter. Om du väljer det
alternativet styr enheten inte sitt eget läge utan följer
huvudenheten. Tillgängligt (eller 'inställningsbart') och
faktiskt driftläge för en sekundärenhet för uppvärmning/
komfortkyla styrs av huvudenhetens driftläge och
sekundärenhetens tillgängliga funktioner. Du kan
identifiera en huvudenhet med sol- och iskristallikonen.
7

Välj driftläge. Alternativen är Fan (Fläkt), Heating
(Uppvärmning), Cooling (Kylning), Dry (Avfuktning), Automatic
(Automatisk) och Dependent mode (Beroendeläge).

8

Klicka på menyn Fan speed (Fläkthastighet) (e).

14 Klicka på menyn Ventilation volume (Ventilationsvolym) (h).
Resultat: Följande avsnitt visas.

g

h

Resultat: Följande avsnitt visas.

d

e

f
15 Välj ventileringsvolymen. Alternativen är Low (Låg), High (Högt)
och Auto (Auto). Du kan också markera kryssrutan Fresh up
(Luftbyte).
Med den senare kan du styra mängden friskluft som tillförs rummet:
den kan vara större eller mindre än luften som förs ut utomhus. När
mer luft förs in i rummet skapas ett övertryck. Detta kan förhindra att
lufter och fukt från kök och toaletter flödar in i rummet. När mindre
luft förs in i rummet skapas ett litet undertryck. Detta kan förhindra
att sjukhuslukter och bakterier i luften flödar ut från rummet till
korridorer.

Så här anger du avancerade funktioner för alla
enheter samtidigt
9

Välj fläkthastigheten. Alternativen är Low (Låg), Middle (Medel),
High (Högt) och Automatic (Automatisk).

INFORMATION
Avancerade funktioner är inte tillgängliga för operatörer.

10 Klicka på menyn Airflow direction (Luftflödesriktning) (f).
Resultat: Följande avsnitt visas.

d

e

f

Vissa avancerade funktioner kan du tillämpa omedelbart på alla
enheter på en viss plats:
▪ Maxgränser för börvärdet. Detta avgör hur lågt och högt
användare kan ställa in temperaturen på enheterna. Detta
undviker extrema inställningar och därpå följande höga
strömförbrukning.
▪ Begränsningar för fjärrkontroll. Med dessa inställningar kan du
bestämma vad användare ska kunna göra med enheternas
fjärrkontroller.
Ovanstående funktioner kan också tillämpas separat för varje
enskild enhet.
Grundfunktionerna beskrivs i ett separat avsnitt. Se "Så här anger
du grundfunktioner för alla enheter eller en grupp av enheter
samtidigt" på sidan 8.

11 Välj luftflödesriktningen. Alternativen är riktning Direction 0
(Riktning 0) till Direction 4 (Riktning 4) och Swing (Svängning).
12 Klicka på menyn Ventilation mode (Ventilationsläge) (g).
Resultat: Följande avsnitt visas.
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1

Via platsväljaren kan du välja den plats du vill hantera först.

2

I navigationspanelen väljer du Equipment list (Utrustningslista)
under Monitoring & control (Övervakning och styrning).
Resultat: En lista med alla tillgängliga enheter på den aktuella
platsen visas.
Användarens referenshandbok
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a

INFORMATION
Daikin rekommenderar att i de flesta installationer ange
maximal Cooling limit (Gräns för kylning) och Heating limit
(Uppvärmningsgräns)
till
23°C.
Begränsning av maxtemperatur för kylning och
uppvärmning undviker extrema inställningar och påföljande
höga strömförbrukning.

d

Du kan utöka eller minska urvalet av enheter på en viss plats med
zonerna till vänster. Se "4.15 Så här hanterar du zoner" på
sidan 33 om du vill ange konfigurationen för zoner (detta gäller
endast administratörer!).
3

Klicka på nedrullningspilen General control panel (Allmän
kontrollpanel) (a).
Resultat: Följande avsnitt visas.

a

9

Välj de funktioner du vill tillåta eller förbjuda på fjärrkontrollen i
avsnittet
Remote
controller
restrictions
(Fjärrstyrningsrestriktioner) (n).

Exempel: Om du inte vill att användare ska kunna stänga av eller
sätta på någon av enheterna anger du start/stopp-alternativet
Prohibited (Förbjudet). Om du vill att de ska kunna växla mellan
uppvärmning och kylning anger du driftläget Permitted (Tillåten).
10 Stäng listrutan General control panel (Allmän kontrollpanel) (a)
genom att klicka på uppåtriktad pil.
Resultat: Alla nya inställningar implementeras.

4.3.3
i
4

Klicka på menyn Advanced (Avancerat) (i).
Resultat: Följande avsnitt visas.

j

k

Så här styr du 1 specifik enhet på en plats

Faktisk status (PÅ/AV) för en enhet visas på utrustningslistans
brickor.
I stället för att ändra inställningar för alla enheter på en viss plats kan
du ändra samma inställningar för 1 specifik enhet.
Inställningarna för den specifika enheten gäller före de allmänna
inställningarna.
1

Via platsväljaren kan du välja platsen för den enhet som du vill
hantera först.

2

I navigationspanelen väljer du Equipment list (Utrustningslista)
under Monitoring & control (Övervakning och styrning).
Resultat: En lista med alla tillgängliga enheter på den aktuella
platsen visas.

a
l

n

m

5

Välj motsvarande alternativ Enable (Aktivera) (j) om du vill ange
ett värde för Cooling limit (Gräns för kylning).

6

Dra skjutreglaget Cooling limit (Gräns för kylning) (k) för att
ange max- och minimigräns för börvärdet för kylning.

7

Välj motsvarande alternativ Enable (Aktivera) (l) om du vill ange
ett värde för Heating limit (Uppvärmningsgräns).

8

Dra skjutreglaget Heating limit (Uppvärmningsgräns) (m) för att
ange max- och minimigräns för börvärdet för uppvärmning.

Användarens referenshandbok
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Klicka på 1 specifik enhet (a) i fönstret med utrustningslistan.
Resultat: Följande avsnitt visas.
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b

a

c

e

INFORMATION
Du kan bara växla till lägena uppvärmning, kylning
automatisk på en huvudenhet för driftläge. Du
identifiera en huvudenhet för driftläge med soliskristallikonen.
Enheter som är i beroende läge kommer
huvudenhetens drift.

och
kan
och
följa

10 Om det är tillämpligt för enheten klickar du på menyn Fan
speed (Fläkthastighet) (f).
Resultat: Följande avsnitt visas.

f
d
4

g

m

Sätt på/stäng av enheten genom att skjuta knappen PÅ/AV (b)
till motsvarande position.

Om enheten är AV kan du ändå justera Set temperature (Inställd
temperatur) (m) och öppna menyn Operation mode (Driftläge) (d).
5

Övervaka uppmätt inomhustemperatur (c).

Ikonen Reset filter (Återställ filter) (e) visas endast när enheten
identifierar ett behov av att återställa filtret.
6

Du kan registrera filterbyte genom att klicka på ikonen Reset
filter (Återställ filter) (e). Klicka på Yes (Ja) i
bekräftelsemeddelandet som visas.
Resultat: Knappen Reset filter (Återställ filter) försvinner från
listan över alternativ.

7

Dra skjutreglaget Set temperature (Inställd temperatur) (m) för
att ange temperaturen.

8

Om det är tillämpligt för enheten klickar du på menyn Operation
mode (Driftläge) (d).

11 Välj fläkthastigheten. Alternativen, beroende på enheten, är låg,
medel, hög och eller låg och hög.
12 Klicka på menyn Advanced (Avancerat) (g).
Resultat: Följande avsnitt visas.

j

l

Resultat: Följande avsnitt visas. Vilka funktioner som är
tillgängliga beror på typen av enhet.

f

9

g

Välj driftläge. Alternativen är fläkt, uppvärmning, kylning,
luftavfuktning och automatisk.

k

n

m

13 Välj motsvarande alternativ Enable (Aktivera) (j) om du vill ange
ett värde för Cooling limit (Gräns för kylning).
14 Dra skjutreglaget Cooling limit (Gräns för kylning) (k) för att
ange max- och minimigräns för börvärdet för kylning.
15 Välj motsvarande alternativ Enable (Aktivera) (l) om du vill ange
ett värde för Heating limit (Uppvärmningsgräns).
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16 Dra skjutreglaget Heating limit (Uppvärmningsgräns) (m) för att
ange max- och minimigräns för börvärdet för uppvärmning.
INFORMATION
Daikin rekommenderar att i de flesta installationer ange
maximal Cooling limit (Gräns för kylning) och Heating limit
(Uppvärmningsgräns)
till
23°C.
Begränsning av maxtemperatur för kylning och
uppvärmning undviker extrema inställningar och påföljande
höga strömförbrukning.

2

Klicka på knappen Add yearly schedule (Lägg till årligt
schema).

17 Välj de funktioner du vill tillåta eller förbjuda på fjärrkontrollen i
avsnittet
Remote
controller
restrictions
(Fjärrstyrningsrestriktioner) (n).
Exempel: Om du inte vill att användare ska kunna stänga av eller
sätta på någon av enheterna anger du start/stopp-alternativet
Prohibited (Förbjudet). Om du vill att de ska kunna växla mellan
uppvärmning och kylning anger du driftläget Permitted (Tillåten).
18 Stäng styrningsfönstret genom att klicka på enheten.
Resultat: En ny rad läggs till.

Resultat: Alla nya inställningar implementeras.

d

4.4

a

b

c

e

Om hantering av tidsscheman

Operatörer kan endast granska programmerade scheman, de kan
inte skapa eller ändra dem.
Innan du börjar konfigurera tidscheman ska du förstå logiken och
terminologin för Daikin Cloud Service. Du börjar med att skapa det
"årliga schemat". Detta bestämmer vilken period som omfattas.
Därunder har du det "program" som du kan aktivera eller inaktivera
och innehåller de faktiska kommandona.
Du kan också lägga till ett undantagsschema (t.ex.
semesterperioder). Detta åsidosätter aktiva årliga scheman.

4.4.1

för
3

Så här skapar du ett årligt tidsschema

Ange ett schemanamn (a) och välj startdatum (b) och slutdatum
(c).

d

Du kan skapa ett eller flera scheman för olika tider på året.
I dessa scheman kan alla inställningar som beskrivs i "4.3.2 Om
styrning av alla enheter på den valda platsen" på sidan 8 modifieras.
Schemainställningarna åsidosätts genom styrningsåtgärder som
utförs direkt på administrationspunkten eller via andra
fjärrkontrollfunktioner på plattformen.
1

I navigationspanelen väljer du Schedule (Schema) under
Monitoring & control (Övervakning och styrning).
Resultat: Följande sida visas. Aktuella scheman, om några
finns, visas till höger i kalendern.

4

Om du vill kan du tilldela en färg till ett nytt schema genom att
välja ett i listrutan (d) till vänster.

Den här färgen används i kalendern i den vänstra delen för att
indikera tidsperioden för schemat.
5

Klicka på bockmarkeringen (e).

Resultat: Schemat är skapat.

INFORMATION
Startdatum och slutdatum gäller inget specifikt år.
Startdatum och slutdatum för scheman får INTE överlappa
varandra.
Om du försöker skapa ett nytt schema med överlappande datum
visas varningen nedan och du kan inte slutföra åtgärden.

Användarens referenshandbok
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d

e

▪ Klicka på pennknappen (f) om du vill välja enheter som dessa
inställningar ska gälla för. I vyn finns zoner och enheter som du
kan välja med kryssrutorna (g).

4.4.2

g

Så här lägger du till ett program i ett
tidsschema

Du kan starta enheter och ändra driftläge som ska aktiveras vid en
viss tid för specifika enheter.
1

Klicka på alternativet Add program () (a) till höger om
schemaraden.

a

Resultat: En inställningsskärm visas.
3

Klicka på Ok () för att spara inställningarna och stänga fönstret.

4

Ange ett namn (h) för programmet i schemat och klicka på
bockmarkeringen (i).
Resultat: Programmet läggs till.

j

Logiskt ska du nu definiera när enheterna ska stängas av. Börja om
vid steg 1 i den aktuella proceduren.
2

Du kan (tillfälligt) inaktivera en åtgärd genom att flytta skjutreglaget
(b).

Ange åtgärder och enheter för tidsschemat.

b

h

c

i

4.4.3
1

f

Så här redigerar du ett program i ett
tidsschema

Om du vill redigera ett befintligt program klickar du på Edit
program () (a).
a

Resultat: Du kan nu ändra alla åtgärder i programmet (se
"4.4.2 Så här lägger du till ett program i ett tidsschema" på
sidan 13).

▪ Ange starttid (b) genom att klicka på timmar och minuter.
▪ Klicka på veckodagarna (c) för att starta enheterna dessa
dagar.
▪ Ange önskade styråtgärder du vill utföra för de angivna
enheterna.
Du kan se vilka inställningar som är aktiva på fältets status: Aktiv (d)
eller Ej aktiv (e).
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b

Resultat: Följande skärm visas:

2

Klicka på bockmarkeringen (b) för att spara ändringarna.

3

Klicka på Delete program () (c) för att ta bort ett program vid
behov.

c

4.4.4

2

Välj Target site () och klicka på Next ().

3

Ändra Schedule settings () efter behov och klicka på Next ().

Så här redigerar du ett årligt tidsschema

1

Klicka på Edit schedule ().

2

Ändra schemanamn (a), startdatum (b) och slutdatum (c) efter
behov.

a

b

c

d

3

Klicka på bockmarkeringen (d) för att spara ändringarna.

4

Klicka på Delete schedule () (e) för att ta bort ett årligt
tidsschema vid behov.

e

Om ett schema redan är aktivt för ett datumintervall är dessa
datumen inaktiverade i kalendern (nedtonade).
4

4.4.5

Välj de enheter som du vill att schemat ska gälla för och klicka
på Finish (). Gör detta för varje program individuellt om du har
flera program i schemat.

Så här kopierar du ett årligt tidsschema

När du kopierar ett årligt tidsschema kopieras även alla program i
det.
Du kan kopiera ett årligt tidsschema till samma plats eller en annan
plats.
1

Klicka på Copy schedule ().

Användarens referenshandbok
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INFORMATION
Startdatum och slutdatum gäller inget specifikt år.
Startdatum och slutdatum för undantagsscheman får INTE
överlappa varandra.
Lägg till program i undantagsscheman på samma sätt som beskrivs i
"4.4.2 Så här lägger du till ett program i ett tidsschema" på sidan 13.
Redigera undantagsscheman på samma sätt som beskrivs i
"4.4.4 Så här redigerar du ett årligt tidsschema" på sidan 14.
Kopiera ett undantagsschema på samma sätt som beskrivs i
"4.4.5 Så här kopierar du ett årligt tidsschema" på sidan 14.
Resultat: Schemat kopieras.

4.5

Så här länkar du en händelse till en
styråtgärd (förregling)

Genom länkning av en händelse till en styråtgärd (Interlocking
(Förregling)) kan du utlösa en styråtgärd efter en händelse.
Den här styråtgärden kan tillämpas på valda enheter.
Exempel: Du kan länka stängning av den digitala insignalen
"inbrottslarm" till avstängning av alla enheter för uppvärmning/
kylning. En sådan larmkontakt aktiveras när hela personalen lämnat
byggnaden så att det inte längre finns behov av att ha alla enheter
för uppvärmning/kylning igång.
1
5

Resultat: Listan över aktuella Interlocking (Förregling)-poster
visas.

Klicka på View target site ().

4.4.6

I navigationspanelen väljer du Interlocking (Förregling) under
Monitoring & control (Övervakning och styrning).

a

Så här skapar du ett undantagsschema

b

Undantagsscheman åsidosätter årliga scheman.
Du kan lägga till undantagsscheman t.ex. för semesterperioder.
1

Klicka på Add schedule exception () (a).

Du kan (tillfälligt) inaktivera en Interlocking (Förregling) genom att
klicka på dess skjutreglage (a). Skjutreglaget blir nedtonat.
Du kan ta bort en Interlocking (Förregling) genom att klicka på det
röda korset (b).

a b
a
Resultat: En ny rad läggs till.

b
2

c

d

e

Ange ett schemanamn (b) och välj startdatum (c) och slutdatum
(d).

2

Klicka på knappen New (Ny).
Resultat: Ett nytt Interlocking (Förregling)-avsnitt läggs till.

INFORMATION
Undantagsscheman är alltid röda.
3

Klicka på bockmarkeringen (e).

Resultat: Undantagsschemat läggs till.
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6

I listrutan Trigger (Utlösare) väljer du när åtgärden ska utföras:
om den valda insignalen ska stängas eller öppnas.

Exempel: För utlösning av ett brandlarm kan du ange att alla enheter
ska stoppas när brandlarmet aktiveras. Om du väljer On (all
management points) (PÅ (alla administrationspunkter)) indikerar du
att alla valda insignalet måste vara aktiverade före aktivering av
Trigger (Utlösare).

a

7

3

Fyll i fältet Interlocking name (Förreglingsnamn).

4

Klicka på knappen Select units (Välj enheter) i det övre
avsnittet.

Ställ skjutreglaget (a) i avsnittet Action (Åtgärd) på off (av) om
du vill att enheter ska stängas av när status för
insignalkontakten ändras.
INFORMATION
Om du vill att enheter ska startas när status för
insignalkontakten ändras ska du ställa skjutreglaget på on
(på) och sedan välja börvärde och driftläge. Du kan lägga
till fler egenskaper (till exempel ventileringsläge) genom att
klicka på Select properties (Välj egenskaper).

Resultat: Ett fönster med alla anslutna enheter som kan länkas
visas.
8

I avsnittet Action (Åtgärd) väljer du den enhet som du vill stoppa
eller starta genom att klicka på Select units (Välj enheter).
Resultat: Ett fönster med alla tillgängliga enheter visas.

9

Välj de enheter som du vill ska startas eller stoppas och klicka
på Update units (Uppdatera enheter).

10 Klicka på knappen Save (Spara).
5

Välj den insignal som du vill länka till en viss åtgärd och klicka
på knappen Update units (Uppdatera enheter).
Resultat: Insignalen läggs till i det övre avsnittet Apply to units
(Tillämpa för enheter).

4.6

Resultat: Förreglingen är skapad.
INFORMATION
Du kan inte ändra förreglingsnamn, åtgärd eller utlösare för
en förregling. Det enda sättet att ändra dem är att helt ta
bort förreglingen och skapa en ny.

Så här övervakar du temperaturen

Under Temperature Monitoring (Temperaturövervakning) i appen kan du se temperaturkurvan för utomhustemperatur, inomhustemperatur
och börvärde.
1 Via platsväljaren kan du välja den plats du vill hantera först.
2 I navigationspanelen väljer du Temperature Monitoring (Temperaturövervakning) under Energy management (Energiadministration).
Resultat: Temperaturövervakning för aktuell dag för en specifik inomhusenhet visas.
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INFORMATION
Börvärdesdata visas endast när (inomhus)enheten är på.
Om diagrammen innehåller en streckad linje betyder det
att det finns ett glapp: enheten var avstängd och inga data
kunde samlas in.
3 Håll markören över diagrammet för att visa (a) uppmätt information (Outdoor temperature (Utomhustemperatur), Room temperature
(Rumstemperatur) och/eller Setpoint (Börvärde)).
4 Du kan dölja viss information i diagrammet genom att klicka på förklaringen (b).
Resultat: Förklaringen blir nedtonad.

b

v2.0
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5 Klicka på förklaringen (b) en gång till för att visa informationen igen.

d

c

e
6 I listrutan (c) till höger i diagrammet kan du välja för vilken inomhusenhet du vill granska data (endast tillgängligt för enheter som stöds).
Utomhustemperatur mäts alltid med en utomhusenhet och därför kan detta värde vara identiskt vid val av andra inomhusenheter.
7 Om du vill se energiförbrukningen för en annan period (vecka, månad, år) väljer du en (d) längst upp till vänster i avsnittet.
8 Du kan skriva ut den information som visas genom klicka på motsvarande knapp (e) längst ned till höger.

4.7

Så här kan du visa strömförbrukningen för platser

1 Via platsväljaren kan du välja den plats du vill hantera först.
2 I navigationspanelen väljer du Site energy consumption (Platsens strömförbrukning) under Energy management (Energiadministration).
Resultat: Beräknad Energy consumption (Strömförbrukning) för innevarande år visas.
Resultat: Du kan se strömförbrukningen för kylning (i blått), uppvärmning (i rött), värmeåtervinning (i grönt), genomsnittlig
utomhustemperatur (°C) (i gult) och målvärdet för varje månad (i grått). Se "4.11 Så här hanterar du inställningar för
strömförbrukningsmål" på sidan 25 om målvärden inte visas.
Resultat: Du kan också se elmätarströmförbrukning för HVAC system (HVAC-system) och non-HVAC system (Ej HVAC-system) enligt
definitionen i "4.16 Så här konfigurerar du elmätning" på sidan 34.
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3 Om det under en period varit båda, till exempel uppvärmning och värmeåtervinning, kan du dölja 1 genom att klicka på förklaringen.
Resultat: Etiketten visas nedtonad (a) och värdena döljs som visas nedan. När du placerar markören över strömförbrukningsstaplarna
visas detaljer (b).

a

b
INFORMATION
Y-axelns (kWh) skala kan ändras när du döljer ett värde.
Det här kan ge intrycket att värdena har ändrats.
Om diagrammen innehåller en streckad linje betyder det
att det finns ett glapp: enheten var avstängd och inga data
kunde samlas in.
v2.0
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4 Klicka på förklaringen en gång till för att visa informationen igen.

c

f

e

d

5 Om du vill se strömförbrukningen för en annan period (dag, vecka, månad, år) väljer du en (c) längst upp till vänster i avsnittet. Klicka
sedan på kalenderikonen (d) för att välja dag, vecka, månad, år som du vill visa data för. Du kan också skriva direkt i kalenderfältet (e). I
det fallet kan du bekräfta din inmatning genom att trycka på ENTER på tangentbordet.
6 Om du vill jämföra strömförbrukningen för föregående år klickar du på fliken vs. Past (jämfört med tidigare) (f).
Resultat: 2 kalenderfält (g) blir tillgängliga så att du kan välja de 2 år du vill jämföra.

h

g

i

g

7 Välj de år som du vill jämföra. Du kan också välja startmånaden (h): detta avgör endast vilken månad som visas till vänster i diagrammet,
ett helt år visas naturligtvis fortfarande.
INFORMATION
Vid jämförelse med innevarande år beaktas endast data
fram till den senaste fullständiga månaden.
8 Vid behov kan du visa ackumulerad strömförbrukning genom att klicka på alternativet Cumulative (Ackumulerat) (i) till höger.

4.8

Så här jämför du strömförbrukning för utomhusenheter på en plats

Via platsens Outdoor unit comparison (Jämförelse av utomhusenheter)-modul kan du jämföra strömförbrukningen för de olika
utomhusenheterna på en plats.
1 Via platsväljaren kan du välja den plats du vill hantera först.
2 I navigationspanelen väljer du Outdoor unit comparison (Jämförelse av utomhusenheter) under Energy management
(Energiadministration).
Resultat: Sammanfattning av årlig strömförbrukning visas.
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c

f

e

a

d

3 Om du vill ändra energimätdata för jämförelsen drar du i skjutreglaget på höger sida (a). Representationen kWh/m² är mer relevant för
analys.

b

b
För utomhusenheter markerade med en asterisk har inget ytvärde konfigurerats (b). Energieffektiviteten kan därför inte beräknas för dem.
Detta värde kan anges i byggnadsadministration, se "4.14 Om byggnadsadministration" på sidan 27.
4 Om du vill se strömförbrukningen för en annan period (dag, vecka, månad, år) väljer du en längst upp till vänster i avsnittet (c). Klicka
sedan på kalenderikonen (d) för att välja vecka, månad, år som du vill visa data för. Du kan också skriva direkt i kalenderfältet (e). I det
fallet kan du bekräfta din inmatning genom att trycka på ENTER på tangentbordet.
5 Om du vill jämföra strömförbrukningen för föregående år klickar du på fliken vs. Past (jämfört med tidigare) (f).
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Resultat: 2 kalenderfält (g) blir tillgängliga så att du kan välja de 2 år du vill jämföra.

h

i

g

j
6 Välj de år som du vill jämföra.
INFORMATION
Vid jämförelse med innevarande år beaktas endast data
fram till den senaste fullständiga månaden.
7 När du placerar markören över strömförbrukningsstaplarna visas detaljer (h). Du kan dölja informationen för ett av de 2 åren genom att
klicka på dess etikett i diagrammet (i).
8 Du kan skriva ut den information som visas genom klicka på motsvarande knapp (j) längst ned till höger.

4.9

Så här jämför du kombinerad strömförbrukning för flera platser

Via modulen Multi-site combined consumption (Kombinerad strömförbrukning för flera platser) kan du jämföra strömförbrukningen för de olika
utomhusenheterna på alla platser som du har tillgång till. I diagrammen visas ackumulerade data.
1 I navigationspanelen väljer du Multi-site combined consumption (Kombinerad strömförbrukning för flera platser) under Energy
management (Energiadministration).
Resultat: Sammanfattning av kombinerad årlig strömförbrukning för alla platser visas. This chart shows the aggregated data from all the
sites you have access to (Det här diagrammet visar ackumulerade data från alla platser du har tillgång till).
Resultat: Den grå linjen (a) indikerar ackumulerad strömförbrukning.

b

a

d

c

2 Om du vill se kombinerad strömförbrukning för flera platser för en annan period (månad, dag, 10 år) väljer du en (b) längst upp till vänster i
avsnittet. Klicka sedan på kalenderikonen (c) för att välja önskad månad eller dag. Du kan också skriva direkt i kalenderfältet (d). I det
fallet kan du bekräfta din inmatning genom att trycka på Enter på tangentbordet.
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g

f

e
3 När du placerar markören över strömförbrukningsstaplarna visas detaljer (e).
4 Du kan dölja information genom att klicka på förklaringen (f).
5 Om du vill jämföra strömförbrukningen för föregående år klickar du på fliken vs. Past (jämfört med tidigare) (g).
Resultat: 2 kalenderfält blir tillgängliga så att du kan välja de 2 år du vill jämföra.

i

h

h

j
6 Välj de år som du vill jämföra (h). Du kan också välja startmånaden (i): detta avgör endast vilken månad som visas till vänster i
diagrammet, ett helt år visas naturligtvis fortfarande.
7 Du kan klicka i diagrammet för att direkt gå till en underliggande period (i varje diagram, utom på dagsnivå). Exempelvis kan du i
diagrammet År klicka på valfri månadsstapel för att visa ett detaljerat diagram för den månaden.
8 Du kan skriva ut den information som visas genom klicka på motsvarande knapp (j) längst ned till höger.

4.10

Så här kan du jämföra strömförbrukningen för olika platser

Via modulen Multi-site comparison (Jämförelse – flera platser) kan du jämföra strömförbrukningen för de olika platser som du har tillgång till.
1 I navigationspanelen väljer du Multi-site comparison (Jämförelse – flera platser) under Energy management (Energiadministration).
Resultat: Den årliga strömförbrukningen för varje plats visas separat.

a

2 Om du vill ändra energimätdata för jämförelsen drar du i skjutreglaget på höger sida (a).
Resultat: Representationen kWh/m² är mer relevant för analys. För platser markerade med en asterisk har inget ytvärde konfigurerats (b).
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e

b

f

d

c

3 Om du vill jämföra strömförbrukningen för en annan period (månad eller dag) för varje plats väljer du en (b) längst upp till vänster i
avsnittet. Klicka sedan på kalenderikonen (c) för att välja önskad månad eller dag. Du kan också skriva direkt i kalenderfältet (d). I det
fallet kan du bekräfta din inmatning genom att trycka på Enter på tangentbordet.
Resultat: Representationen kWh/m² är mer relevant för analys. För platser markerade med en asterisk (e) finns inget ytvärde konfigurerat.
4 När du placerar markören över strömförbrukningsstaplarna visas detaljer.
5 Om du vill se mer information om strömförbrukningen för 1 plats för den valda perioden klickar du på en stapel.
Resultat: Du kommer då till avsnittet Site consumption (Platsens förbrukning) i Daikin Cloud Service. Se "4.7 Så här kan du visa
strömförbrukningen för platser" på sidan 18.
6 Om du vill jämföra strömförbrukningen för föregående år klickar du på fliken vs. Past (jämfört med tidigare) (f).
Resultat: 2 kalenderfält (g) blir tillgängliga så att du kan välja de 2 år du vill jämföra.

h

g

g

i
7 Välj de år som du vill jämföra. Du kan också välja startmånaden (h): diagrammet omfattar fortfarande 1 år, men börjar nu från den angivna
månaden i det första året till samma månad i det år du jämför med.
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INFORMATION
Vid jämförelse med innevarande år måste minst 1 hel
månad med data vara tillgänglig för innevarande år.
8 Du kan skriva ut den information som visas genom klicka på motsvarande knapp (i) längst ned till höger.

4.11

Så här hanterar du inställningar för strömförbrukningsmål

På sidan Target energy settings (Inställningar för strömförbrukningsmål) kan du konfigurera månatliga målvärden för strömförbrukning för
innevarande år. Dessa målvärden kan fungera som referens och är endast vägledande. Hur dessa inställningar fungerar är relativt självklart.
Dessa värden kan sedan visas i avsnittet Site consumption (Platsens förbrukning) i Daikin Cloud Service. Se "4.7 Så här kan du visa
strömförbrukningen för platser" på sidan 18.
1 I navigationspanelen väljer du Target energy settings (Inställningar för strömförbrukningsmål) under Energy management
(Energiadministration).
Resultat: inställningssidan visas. Mängden förbrukade kWh detta år för varje månad visas.

2 Bestäm ett mål för 1 månad genom att ange önskat värde i kolumnen Target this year (Mål innevarande år) (kWh).
Resultat: skillnaden beräknas automatiskt.
3 Om du vill tillämpa en målreduktion på flera månader samtidigt (i procent) väljer du först månader till vänster (a).
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a

d

b

c

4 Om så önskas kan du välja ett annat år i listrutan Reference year (Referensår) (b).
5 Tillämpa en målreduktion (i procent) genom att skjuta reglaget (c).
Resultat: mål och skillnader justeras automatiskt för valda månader.
6 Om du vill dölja strömförbrukningens målvärden på sidan Site consumption (Platsens förbrukning) avmarkerar du kryssrutan i det övre
högra hörnet (d).

4.12

Resultat: Du får en länk till sidan
(Utrustningslista) för den aktuella platsen.

Så här hanterar du flera platser

Equipment

list

Om du har flera installationer på flera platser är alternativet Multi-site
management (Administration av flera platser) smidigt för att följa upp
alla butiker eller byggnader.
1

Välj Multi-site management (Administration av flera platser) i
navigationspanelen.
Resultat: En kartvy visas där du kan se alla dina platser.
Resultat: Du kan omedelbart se status för platsen (om något
fel rapporterats).

a

4.13

Så här hanterar du användare

I avsnittet User administration (Användaradministration) kan du
skapa nya användare och modifiera eller ta bort befintliga.
1

Välj
User
administration
navigationspanelen.

(Användaradministration)

i

Resultat: Listan över aktuella användare visas.
INFORMATION
Endast användare som har samma användarnivå eller
lägre, samt med samma tagg visas i den här listan. Om du
vill visa dina taggar kan du gå till "4.2.1 Så här ändrar du
profilinformation" på sidan 6.

Om du bara vill se platser med fel:
2

Klicka på etiketten Only errors (Endast fel) (a).

3

Klicka på en plats i kartvyn.
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2

Du kan ta bort en användare genom att klicka på det röda
korset intill hans eller hennes namn.

3

Du kan redigera en användare genom att klicka på pennikonen.
Du kan bara ändra rollen för en användare och hans eller
hennes namn.
INFORMATION
Om användaren glömt sitt lösenord kan du inte ändra det
här. Användaren måste använda länken Forgot password
(Glömt lösenord) på sidan Login (Logga in).

4

Klicka på knappen New (Ny).
Resultat: Följande fönster visas.

5

Fyll i all tillgänglig information.

Alla fält med asterisk är obligatoriska. Beroende på typ av
användare kan du behöva fylla i mer eller mindre information.
Lösenordskraven är:
▪ Bestå av minst 8 och max 20 tecken
▪ Innehålla minst 1 versal (A–Z)
▪ Innehålla minst 1 gemen (a–z)
▪ Innehålla minst 1 siffra
▪ Innehålla minst 1 specialtecken ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])
6

Klicka på knappen Add user (Lägg till användare).

Resultat: Användaren läggs till i listan.
En administratör bör nu länka en plats till den nya användaren,
annars kommer han/hon inte att ha några tillgängliga data efter
inloggning. Se "3.3 Så här loggar du in på Daikin Cloud Service" på
sidan 3 och "4.14.1 Så här skapar du en ny plats" på sidan 27.

4.14

Om byggnadsadministration

Via avsnittet Building administration (Byggnadsadministration) kan en administratör hantera platserna. Han eller hon kan till exempel länka en
plats till en användare så att denne kan se data från den platsen.

4.14.1

Så här skapar du en ny plats

Daikin-administratörer, medarbetare och installatörer kan skapa nya platser. Efteråt kan de länka den nya platsen till en befintlig användare så
att denne kan se data från den platsen.
1 I navigationspanelen väljer du Site list (Platslista) under Building administration (Byggnadsadministration).
Resultat: Aktuellt tillgängliga platser visas. Du kan välja mellan två vyer: Teknisk eller Betalning. I vyn Teknisk får du ytterligare
information om ID, konfigurationstyp, antal styrenheter och antal inomhusenheter på en plats.
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2 Klicka på knappen Create site (Skapa plats).
Resultat: Följande avsnitt visas.

3 Välj korrekt Setup Type (Konfigurera typ) beroende på vilken produkt du har köpt. Se även "Så här hanterar du platsen och dess
styrenheter" på sidan 29.
4 Fyll i den obligatoriska informationen under "Platsinformation".
Resultat: I bakgrunden görs en Google Maps-kontroll och en validering visas:
▪ När allt är korrekt blir rutan grön.
▪ Om inget hittas eller om något är fel är rutan röd och förklaringen visas under rutan.
5 Fyll först i stad och land. Dessa matchas för att automatiskt bestämma tidszon. Om denna inte stämmer kan du ändra den manuellt.
6 Välj ett paket i listrutan. Följande alternativ ingår inte:
▪ Paket A (Åtkomstlicens): ger tillgång till Daikin Cloud Service.
▪ Paket B (Åtkomstlicens) + Paket B (Servicelicens): paket B ger tillgång till fjärrdiagnos. Se "4.18 Om fjärrdiagnos" på sidan 34.

7 Fyll i den obligatoriska informationen för det valda paketet.
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a

8 Om kontaktuppgifterna för Paket B är identiska med de för Paket A markerar du kryssrutan (a).
9 Fyll i Purchase order (Inköpsorder)-informationen för Paket B.
10 Klicka på knappen Add site (Lägg till plats).
Resultat: Platsen skapas och paketen aktiveras under en provperiod.
▪ En styrenhet skapas.
▪ Du, som den person som skapat platsen, associeras automatiskt med platsen. Du kan nu redigera platsen. Se "4.14.2 Om redigering av
platser" på sidan 29.

4.14.2

Om redigering av platser

Så här hanterar du platsen och dess styrenheter
1 I navigationspanelen väljer du Site list (Platslista) under Building administration (Byggnadsadministration).
Resultat: Aktuellt tillgängliga platser visas.

a

2 Klicka på pennikonen (a) för att redigera en plats.
Resultat: Följande avsnitt visas.

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

Användarens referenshandbok

29

4 Drift

b
Redigera platsen efter behov:
3 Ge de tilldelade styrenheterna mer lättförståeliga namn genom att klicka på pennikonen (b). Detta är användbart när det finns flera
styrenheter så att du enkelt kan skilja dem åt. Om det bara finns 1 styrenhet finns ingen egentlig poäng.
Resultat: Namnfältet (c) kan redigeras. En diskikon (d) och avbryt-ikon (e) visas intill namnfältet.

c

d

e

h

f

g

4 När du angivit det nya namnet på styrenheten klickar du på diskikonen (d).
INFORMATION
Controller LC Number (Styrenhetens LC-nummer) (h) ska
uppges vid nätdriftsättning av styrenheten.
Nätdriftsättning kan endast slutföras när det körs fram till det datum som anges i driftsättningsfönstret. Vid behov kan detta fönster utökas med
3 månader.
5 Utöka driftsättningen av en styrenhet genom att klicka på knappen Extend (Utöka) (f).
6 Du kan ta bort en ej driftsatt styrenhet genom att klicka på det röda korset (g) i kolumnen Delete (Ta bort).
INFORMATION
A commissioned controller cannot be deleted (En styrenhet
som är i drift kan inte tas bort).
7 Ange en region för enklare gruppering av platser.
Regioner används till exempel vid fjärrdiagnos. Se "4.18 Om fjärrdiagnos" på sidan 34.
8 Klicka på knappen Add controller (Lägg till styrenhet) för att lägga till en styrenhet (upp till maximalt 10 styrenheter, beroende på
konfigurationstyp).
Konfigurationstyp
intelligent Tablet Controller
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Konfigurationstyp

Max antal styrenheter

Lokal fjärrkontroll

5

intelligent Touch Manager

5

Så här hanterar du användare på en plats
När du redigerar en plats kan du länka användare till den platsen, ta bort dem från platsen eller hantera deras e-postmeddelanden.
1 I den nedre delen av fönstret kan du klicka det röda korset intill en användare för att ångra hans eller hennes tilldelning till den här platsen.
Resultat: Detta tar endast bort användaren från platsen, det tar inte bort profilen helt.
2 Du kan aktivera eller inaktivera e-postmeddelanden genom att klicka i M/L1/L2/L3-rutorna intill användarens namn. (Röd ruta betyder
aktiverad).

Om du klickar på M-rutan får användaren ett e-postmeddelande när ett fel uppstår.
Med L1/L2/L3-rutorna kan du aktivera e-postmeddelanden för prognoser (se "4.18.4 Så här använder du prognoskonfiguration" på sidan 37):
▪ L1-prognoser gäller enheter som snart kan drabbas av fel.
▪ L2-meddelanden meddelar användare om framtida fel på medellång sikt.
▪ L3-meddelanden om fel på lång sikt.
Beroende på användarens profil kan du aktivera fler eller färre e-postmeddelanden.
3 Om du vill lägga till en användare på den här platsen rullar du ned till botten och klickar på knappen Add user to site (Lägg till användare
för platsen).
Resultat: Längst ned i listan finns en listruta samt knapparna Save (Spara) och Cancel (Avbryt).

4 I listrutan väljer du den användare som du vill tilldela till den här platsen.
Se "4.13 Så här hanterar du användare" på sidan 26 för information om att först skapa en användare via användaradministrationsmodulen.
5 Klicka på knappen Save (Spara).
Resultat: Användaren är nu länkad till den här platsen.

Så här hanterar du paket
När betalningen är mottagen måste valt/valda paket aktiveras. För flera paket måste varje paket aktiveras separat.
1 Gå till skärmen "REDIGERA PLATS" "Så här hanterar du platsen och dess styrenheter" på sidan 29.

a

2 Klicka på ikonen med lodräta prickar (a) till höger på skärmen.
Resultat: Listrutan Bekräfta betalningen öppnas.
3 Klicka på fältet Bekräfta betalningen.
Resultat: Skärmen Bekräfta betalningen visas.
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c

d

e

f

g

4 Ange utgångsdatum genom att skriva in datum eller använda kalendern och klicka på Confirm (Bekräfta).
Resultat: I appen visas ett meddelande om att betalningen är bekräftad och status för paketet anges till Betald. Paketet är nu aktivt.

Resultat: I Platslistan är paketikonen (b) nu grön.

b

Färgkoderna för paketen är som följer:
Blå: Trial (Prova på)
Grön: Paid (Betald) och aktiv
Röd: expired (utgått)
Grå: avbrutet
Orange: Payment pending (Betalning behandlas)
Efter att ett paket avbryts kan det återaktiveras av en installatör och högre (Daikin-administratör eller medarbetare) genom att välja "begär
förlängning". Om detta görs innan paketets utgångsdatum får paketet orange färg.
Kommandona Begär förlängning (c) och Avbryt paket (d) finns i listrutan.
INFORMATION
När ett paket avbryts förblir det aktivt tills utgångsdatum
har passerats.
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c

d

Om paketet har utgått (rött) förblir det rött även om "Begär förlängning" (c) väljs. I båda fallen blir paketet grönt så fort betalningen är bekräftad.

4.15

Så här hanterar du zoner

Du kan gruppera dina enheter så att molnkonfigurationen motsvarar din faktiska konfiguration. För att göra det använder Daikin Cloud Service
zoner.
1 I navigationspanelen väljer du Zones (Zoner) under Building administration (Byggnadsadministration).
Resultat: Aktuella zoner visas.

a

b

c

d

2 Via platsväljaren väljer du den plats (a) som du vill hantera zoner för.
3 Klicka på den blå plusknappen (b) om du vill lägga till en ny zon till en befintlig zon (c) eller på platsnivå (d).
Resultat: Ett fält visas där du kan ange zonens namn.
4 Ange zonens namn och klicka på knappen Save (Spara).

c

e

f

5 Dra och släpp enheter (f) till korrekt zon (c).
Du kan bara skapa upp till 3 zonnivåer. Det är därför det inte finns någon blå plusknapp på den lägsta nivån i skärmbilden (e).
6 Klicka på pennikonen för att redigera en zon. Du kan bara redigera zonens namn här.
7 Klicka på det röda korset om du vill ta bort en zon. Om du tar bort en zon som innehåller 1 eller flera enheter flyttas enheten/enheterna till
platsnivå.
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4.16

Så här konfigurerar du elmätning

I Electric meter configuration (Konfiguration av elektriska mätdata) finns en lista med styrenheter som är associerade med den aktiva platsen
och anslutna elmätare. På den här skärmen anger du Energy consumption type (Strömförbrukningstyp)-kolumnen till HVAC system (HVACsystem) eller non-HVAC system (Ej HVAC-system).
1 I navigationspanelen väljer du Electric meter configuration (Konfiguration av elektriska mätdata) under Building administration
(Byggnadsadministration).
Resultat: Följande avsnitt visas.

a

2 Klicka på pennikonen (a).
Resultat: Listrutan Energy consumption type (Strömförbrukningstyp) blir aktiv.

b

3 Välj strömförbrukningstypen i listrutan Energy consumption type (Strömförbrukningstyp).
4 Klicka på diskikonen (b).
Resultat: Strömförbrukningstypen anges för det nya systemet.

4.17

b

Så här hanterar du
utomhusenheter

Med Daikin Cloud Service kan du granska tillgänglig information om
utomhusenheter. Merparten av informationen är endast för kontroll,
men du kan ge enheterna ett enklare namn och ange en yta (i m²).
1

I navigationspanelen väljer du Outdoor units (Utomhusenheter)
under Building administration (Byggnadsadministration).
Resultat: Aktuellt tillgängliga utomhusenheter visas.

a

3

Redigera utomhusenheten efter behov.

4

Klicka på diskikonen (b) när du är klar.

4.18

Om fjärrdiagnos
INFORMATION
Som standard kan Remote diagnostics (Fjärrdiagnos)
endast användas av medarbetare eller högre nivåer.
Platsadministratörer och installatörer kan erhålla dessa
funktioner genom att köpa paket A + B.

2

Om du vill redigera en utomhusenhet klickar du på pennikonen
(a).

4.18.1

Resultat: Fälten Name (Namn) och Area (m2) (Area (m2))
aktiveras för redigering.

Larmhistoriken ger dig en överblick över alla varningar och fel som
uppstått på tillgängliga platser.
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Styrenheter övervakar ständigt enheter på platser. De identifierar
larm (som fuktlarm) och skickar dessa vidare till molnet med
regelbundna intervall (till exempel varannan timme så länge larmet
inte åtgärdas).
Larm kommer alltid in i systemet med status 'öppen'.
1

I navigationspanelen väljer du Alarm history (Larmhistorik)
under Remote diagnostics (Fjärrdiagnos).
9

Resultat: En överblick över larmen på dina platser visas.

a c

b

d

Välj den information som du vill ska visas i översiktsfönstret.

Så här kan du se all information om ett larm i 1 fönster:
10 Klicka på ögonikonen (h) till höger.
Resultat: Följande avsnitt visas.

I det här fönstret kan du filtrera och sortera samt använda 2 olika
vyer:
▪ Grupperad vy (a) ger en tydlig överblick. Larm är grupperade
baserat på larmkoden. Detta betyder att platsen är densamma,
enheten är densamma, men det finns flera förekomsttider (b).
Siffran i kolumnen Occurrences (Förekomster) visar antalet
identiska larm.
▪ Platt vy (c) visar alla larm separat.
2

Om du vill ändra den tidsperiod som du vill visa larm för väljer
du ett nytt Från- eller Till-datum genom att klicka på
kalenderikonen (d).

3

Använd filtren längst upp i tabellen för att bara visa viss
information.

4

Om du bara vill visa vissa platser, larmtyper
aktivitetsstatusar väljer du ett värde i listrutorna.

eller

Resultat: Appen uppdaterar automatiskt visningen med bara
de larm som motsvarar detta värde/dessa värden.

e

I det här Alarm details (Larmdetaljer)-fönstret kan du ändra status för
uppgiften
(Open
(Öppen)/Acknowledged
(Bekräftad)/Closed
(Stängd)) och se all information om varje enskilt larm.
Längst ned kan du se när larmet först förmedlades av styrenheten.
Styrenheten kommer naturligtvis endast att sluta förmedla larmet när
det är åtgärdat i enheten, inte när du ändrar uppgiftens status till
Acknowledged (Bekräftad) eller Closed (Stängd) i molnet.
INFORMATION
Oavsett vilken larmförekomst som du väljer i listan stängs
alltid endast det senast överförda.
Om du stänger ett larm innan det faktiskt är åtgärdat i enheten
kommer en ny larmrad att startas på sidan Alarm history
(Larmhistorik), trots att det är samma larm.
NOTERING

Så här tar du bort filtret igen:
5

Klicka på det lilla x:et i listrutan (e).

6

I övriga filterfält kan du bara skriva ett värde (t.ex. Alarm code
(Larmkod)).

Glöm inte att stänga ett bekräftat (och tekniskt löst) larm,
annars kommer du inte längre att få något epostmeddelande om exakt samma larm senare åter
uppträder på samma enhet.

Resultat: Appen uppdaterar automatiskt visningen med bara
de larm som motsvarar det värdet.

h

f

g

Så här rengör du alla filter:
7

Klicka på det vita X:et till höger (f).

Om du vill visa viss larminformation direkt på den här översiktssidan:
8

Klicka på ikonen med de 3 lodräta prickarna (g).
Resultat:
En
listruta
larminformationsetiketter.
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visas

med

alla

övriga
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Användare som tilldelats en plats får ett e-postmeddelande varje
gång en styrenhet förmedlar ett öppet larm. Genom att bekräfta dem
får användaren inte längre e-postmeddelanden om detta specifika
larm. Logiskt kommer en tekniker nu att skickas ut på plats, men
innan han anlänt och vidtagit åtgärder kommer larmet nu in som ett
bekräftat larm.

4.18.2

Så här använder du analys av
inomhusenhet

På skärmen Indoor unit analysis (Analys för inomhusenhet) visas
driftdata för inomhusenheterna. I det här avsnittet kan du ladda ned
driftdata per timme för varje inomhusenhet.
1

Via platsväljaren väljer du den plats som du vill göra en
inomhusenhetsanalys för.

2

I navigationspanelen väljer du Indoor unit analysis (Analys för
inomhusenhet) under Remote diagnostics (Fjärrdiagnos).
Resultat: En överblick över inomhusenheter på vald plats
visas.

a

b

c

i
Du kan öppna bekräftade och stängda larm igen eller till och med
manuellt markera larm som öppna: i det fallet är färgen på Open
(Öppen)-knappen annorlunda (i).

I det här fönstret kan du filtrera och sortera.
Om du vill ändra period
inomhusenhetsinformation:
3

för

vilken

du

vill

visa

Välj en ny månad genom att klicka på kalenderikonen (a).

Använd filtren längst upp i tabellen för att bara visa viss information.
4

Skriv bara ett värde.
Resultat: Appen uppdaterar automatiskt visningen med bara
de inomhusenheter som motsvarar det värdet.

Så här rengör du alla filter:
5

Klicka på det vita X:et till höger (b).

Om du vill lägga till viss information om inomhusenhet på den här
översiktssidan:
6

Klicka på ikonen med de 3 lodräta prickarna (c).
Resultat:
En
listruta
visas
inomhusenhetsinformationsetiketter.

k

med

alla

övriga

j

Det finns också 2 färgmönster för uppgifterna Acknowledged
(Bekräftad) och Open (Öppen):
▪ En för manuellt markerade larmhändelser (j)
▪ en för automatiskt bekräftade när ett föregående larm har manuellt
bekräftats (k), vilka även kallas "spökknappar".

7

Välj den information som du vill ska visas i översiktsfönstret.

Så här laddar du ned en timmes driftdata för denna enhet:
8

Klicka på nedladdningsknappen till höger.

Om du vill ladda ned hela tabellen i Microsoft Excel-format:
9

Klicka på motsvarande knapp.

INFORMATION
Styrenheten fortsätter skicka förekomster så länge felet
inte är tekniskt avhjälpt.
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4.18.3

a

Så här använder du analys av
utomhusenhet

På skärmen Outdoor unit analysis (Analys av utomhusenheter) visas
driftdata för utomhusenheterna. I det här avsnittet kan du ladda ned
driftdata per timme för varje utomhusenhet.
1

Via platsväljaren väljer du den plats som du vill göra en
utomhusenhetsanalys för.

2

I navigationspanelen väljer du Outdoor unit analysis (Analys av
utomhusenheter) under Remote diagnostics (Fjärrdiagnos).
Resultat: En överblick över utomhusenheter på vald plats
visas.

a

c

b
3

Aktivera felprediktion genom att klicka på växlingsknappen (a).
Resultat: Vid aktivering visas ett Ready to send (Redo att
skicka)-meddelande i kolumnen Status (Status) (b). Aktivering
av felprediktion kan ta upp till en timme. När aktiveringen är klar
ändras Status (Status) till Sent (Skickat).

b

d
Om du vill ändra period
utomhusenhetsinformation:
3

för

vilken

du

vill

visa

Välj en ny månad genom att klicka på kalenderikonen (a).

Om du vill lägga till viss information om utomhusenhet på den här
översiktssidan:
4

4.18.5

Klicka på ikonen med de 3 lodräta prickarna (b).
Resultat:
En
listruta
visas
utomhusenhetsinformationsetiketter.

med

alla

övriga

5

Välj den information som du vill ska visas i översiktsfönstret.

6

Om du vill ladda ned driftdata per timme för 1 enhet klickar du
på nedladdningsknappen till höger (c).

7

Om felprediktion är aktiverad och systemet förutsäger fel på en
enhet genereras ett larm som skickas till sidan för larmhistorik. (Se
"4.18.1 Så här hanterar du larmhistoriken" på sidan 34).

Så här använder du rapportering

Denna funktion är endast tillgänglig för Daikins medarbetare och
Daikin-administratörer om paket B har aktiverats.
1

I navigationspanelen väljer du Reporting (Rapportering) under
Remote diagnostics (Fjärrdiagnos).
Resultat: En inställningsskärm visas.

Om du vill ladda ned hela tabellen i Microsoft Excel-format
klickar du på motsvarande knapp (d).

4.18.4

Så här använder du prognoskonfiguration

På sidan Prediction setup (Prognoskonfiguration) kan du aktivera
felprediktion för enheter anslutna till styrenheten.
1

Via platsväljaren väljer du den plats som du vill göra en
prognoskonfiguration för.

2

I
navigationspanelen
(Prognoskonfiguration)
(Fjärrdiagnos).

väljer
under

du
Prediction
setup
Remote
diagnostics

2

Välj den plats (a) som du vill visa rapporten för.

a

Resultat: Följande avsnitt visas.
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3

Välj önskat datumintervallsalternativ (b).

4

Ange fälten Time period (Tidsperiod) (c). (Max 1 år).

5

Välj önskade inställningar (d).

6

Markera rutor (e) för avsnittet Lines to include (Rader som ska
inkluderas).
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7

Klicka på Download report (Hämta rapport) (f).

b

c

d

e

f
Resultat: Ett meddelande (g) visas längst ned på skärmen.

b

c

e
8

d

g

h

f

Klicka på Save (Spara) (h).
Resultat: Meddelandet längst ned på skärmen ändras.

i

9

Klicka på knappen Open (Öppen) (i).
Resultat: En skärm visas med den nedladdade zip-filen.

10 Dubbelklicka på raden för att öppna Excel-filen.
Resultat: Excel-filen öppnas.
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