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1 O tomto dokumentu
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme o následující:

▪ Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Určeno pro:
Koncoví uživatelé

Soubor dokumentace
Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní
soubor se skládá z následujících částí:

▪ Referenční uživatelská příručka:

▪ Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i
rozšířené použití

▪ Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikin.eu

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na
místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho technika.

Původní dokumentace je napsána v  angličtině. Ostatní jazyky jsou
překlady.

2 Podmínky používání
Než budete moci použít tuto rozhraní Daikin PMS Interface, musíte
přijmout podmínky použití.

Pečlivě si prostudujte tyto podmínky.

Tyto smluvní podmínky (podmínky použití) jsou závazným právním
dokumentem mezi vámi (vy nebo vaše) a společností Daikin Europe
N.V., která má registrované sídlo na adrese Zandvoordestraat 300,
8400 Oostende, Belgie (Daikin) a týká se použití rozhraní Daikin
PMS Interface (software) a tvoří úplnou smlouvu mezi společností
Daikin a vámi. Tyto podmínky použití nahrazují všechna ostatní
ustanovení a podmínky vámi stanovení a práva obou stran se proto
řídí výhradně ustanoveními a podmínkami zde stanovenými.

Používáním softwaru souhlasíte s tím, že jste vázáni ustanoveními
těchto podmínek použití. Pokud s těmito podmínkami použití
nesouhlasíte, nesmíte software žádným způsobem používat.

Používání softwaru

Na základě těchto smluvních podmínek použití vám společnost
Daikin poskytuje nevýhradní a nepřenosnou licenci na používání
softwaru na zařízeních s vhodným operačním systémem
stanoveným společností Daikin pro účely monitorování a řízení
vašeho zařízení Daikin v zemi vašeho výběru v oblasti EMEA.

Tyto podmínky použití nezaručují žádné právo na použití žádným
jiným způsobem, než je uvedeno výše. Obzvláště se zdůrazňuje, že
jakákoliv redistribuce, prodej, pronájem, nájem nebo export softwaru
v jakékoliv formě bez písemného svolení společnosti Daikin je
výslovně zakázáno. Pokud není výslovně uvedeno v těchto
podmínkách použití, nesmíte kopírovat, reprodukovat, modifikovat,
přenášet nebo distribuovat software ani jeho část či takovou činnost
usnadňovat třetí straně. Nepředáte žádnou informaci o softwaru,
která je nezákonná.

Nesmíte používat náš software žádným způsobem, který může
způsobit nebo způsobí poškození webových stránek nebo narušení
dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek, nebo v který je
jakýmkoliv způsobem nezákonný, nelegální, podvodný nebo škodlivý
nebo je ve spojení s nezákonným, nelegálním, podvodným nebo
škodlivým účelem nebo činností. Nesmíte používat náš software ke
kopírování, ukládání, hostování, přenášen, odesílání, používání
nebo publikování či distribuování jakéhokoliv materiálu, který je
tvořen (nebo je spojen s) libovolným spywarem, počítačovým virem,
trojským koněm, červem nebo jiným škodlivým počítačovým
softwarem.

Nesmíte předávat žádné informace o softwaru, které jsou
nezákonné nebo nelegální, které poškozují zákonná práva třetích
stran nebo které mohou způsobit započetí právního řízení proti vám
nebo společnosti Daikin nebo třetí straně (v každém případě podle
platných zákonů).

Software budiž stažen, nainstalován a používán na vaše náklady a
výdaje ve vašem vlastním zařízení v souladu s těmito podmínkami
použití.

Registrace účtu

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Chcete-li používat některé funkce tohoto softwaru, musíte se nejprve
registrovat. Software není určen k používání nezletilými jedinci.
Nezletilí jedinci nesmí software používat.

Společnost Daikin bude považovat jakékoli použití softwaru za
využití uživatelem, který provedl registraci. Společnost Daikin
nebude v žádném případě zodpovědná za žádné škody vyplývající
z  jakéhokoli zneužití nebo nesprávného použití zaregistrovaných
účtů třetími stranami v  důsledku vaší nevhodné správy
zaregistrovaného účtu.

Autorská práva

Společnost Daikin vlastní nebo je držitelem licence na všechna
(duševní) autorská práva na software a jeho obsah a vy potvrzujete,
že nepřebíráte žádná práva s ohledem na taková práva k duševnímu
vlastnictví, kromě toho jako je specificky uvedeno v těchto
podmínkách použití.

Obchodní název / obchodní známky

Veškeré obchodní názvy a obchodní značky zobrazené pomocí
softwaru (pokud existují), které patří nebo budou patřit společnosti
Daikin, jsou či budou výhradním vlastnictvím společnosti Daikin
nebo jejích sesterských společností nebo jsou společnost Daikin či
její sesterské společnosti držitelem příslušné licence. Vaše
používání softwaru by nemělo být vykládáno tak, že implicitně či
jinak uděluje jakoukoli licence či práva používat jakékoli obchodní
názvy nebo obchodní značky zobrazené prostřednictvím softwaru
(pokud existují).

Vyloučení záruk

Společnost Daikin sestavila obsah tohoto softwaru (včetně překladů)
podle svých nejlepších znalostí. Tento software (a jeho obsah) má
však pouze informační charakter a nepředstavuje závaznou nabídku
poskytovanou společností Daikin. Společnost Daikin neposkytuje
záruku, že software bude bezchybný. Tento software a jeho obsah je
poskytován "jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo
odvozené, kromě jiného bez záruky nároku a záruky proti
nedodržení práv nebo odvozených záruk prodejnosti či vhodnosti
pro specifický účel; toto je poskytnuto vzhledem k jeho úplnosti,
dostupnosti, přenosit, spolehlivosti softwaru nebo jeho obsahu a
produktů a služeb zde prezentovaných.

Tento software má přirozená omezení, kromě jiného může
obsahovat možné návrhové chyby a programové nedostatky. Celé
riziko kvality a funkčnosti softwaru je neseno vámi a je ve vaší
odpovědnosti zajistit, aby software dělal to, co chcete, aby dělal, a to
ještě před jeho použitím pro jakýkoliv účel (kromě testování).

Omezená odpovědnost

Když používáte software, stvrzujete a přijímáte, že tak činíte na své
vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že za žádných okolností nebude
vznášet žádný nárok vůči společnosti Daikin nebo jejím přidruženým
společnosti, zaměstnancům, subdodavatelům, agentům, zástupcům,
konzultantům, instalačním technikům atd., za ztráty, škody,
poškození, zranění, náklady, zastavení práce, ztrátu obchodních
informací, přerušení obchodování, poruchu počítače nebo závad,
kterou můžete utrpět vy nebo jiná strana v důsledku jakékoliv chyby
související s použitím softwaru a jeho obsahu a to i v případě, že by
si společnost Daikin mohla být vědoma takové potenciální ztráty. V
maximálním rozsahu přípustném platným zákonem nebude
společnost Daikin odpovědná za žádné přímé, nepřímé, obecné,
zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody, náklady, výdaje
nebo ztráty, které vzniknout z použití nebo nemožnosti používat
software nebo interpretaci jeho obsahu.

Náhrada škody

Odškodníte společnost Daikin a její přidružené společnosti a budete
je chránit před nároky, které mohou vzniknout ve spojení se
ztrátami, škodami, poškozením, zraněním, náklady, zastavením
práce, ztrátami obchodních informací, přerušením obchodování,
poruchou počítače nebo závadami, které můžete utrpět vy nebo jiná
strana v důsledku jakéhokoliv jednání nebo opomenutí společnosti

Daikin nebo přidružených společností, ať už se jedná o zanedbání
nebo nikoliv nebo jinou libovolnou příčinu, která souvisí s použitím
softwaru.

Budete chránit společnost Daikin před jakýmkoliv nárokem na
kompenzaci za škody, od třetích stran, které mohou být důsledkem
vašeho používání tohoto softwaru.

Dodatky

Společnost Daikin si vyhrazuje právo občas vydat nové verze
softwaru (včetně změn jeho funkcí nebo rozhraní), které mohou
nahradit předchozí vydané verze softwaru, nebo aktualizovat jeho
obsah, dle svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení.

Společnost Daikin si vyhrazuje právo příležitostně upravit tyto
podmínky používání dle svého uvážení a bez předchozího
oznámení. Nesete odpovědnost za to, že se seznámíte s  platnými
podmínkami používání v  okamžiku, kdy začnete používat tento
software.

Ochrana dat

Je-li to vhodné, společnost Daikin shromažďuje vaše osobní data
pouze proto, že jste zvolili stažení a používání softwaru a tím jste
vyjádřili zájem o jeho obsah a podle toho mohou být vaše osobní
údaje zpřístupněna členům našeho marketingového oddělení, nebo
marketingového oddělení přidružených společností nebo
nezávislých distributorů v oblasti EMEA, a oni vás mohou informovat
o softwaru a jeho obsahu, nebo použít data pro anonymní analýzu
pro marketingové nebo prodejní účely, například měření používání
softwaru podle země/zeměpisného umístění. Nebudeme používat
vaše osobní údaje k jiným účelům.

Společnost Daikin bude mít kontrolu nad těmito osobními údaji a
bude vždy jednat ve shodě s belgickým zákonem z 8. prosince 1992
o ochraně osobních údajů vzhledem k jejich zpracování a to i v
pozdějším změněném znění (belgický zákon o ochraně osobních
údajů) a příslušnými zavádějícími předpisy.

V  souladu s  belgickým zákonem o ochraně osobních údajů máte
právo na přístup, opravu a odstranění osobních údajů, které se týkají
vaší osoby. Chcete-li toto právo využít, můžete tak učinit bezplatně a
na požádání odeslané pomocí e-mailu na adresu
info@daikineurope.com.

Software nezapisuje ani nepřenáší data o zákazníkovi, místnosti
nebo jednotce mimo spravovanou síť budovy/hotelu. Proto
společnost Daikin není odpovědná za žádný export místních
uložených dat mimo spravovanou síť hotelu/budovy třetími stranami
nebo externími technologiemi (například spojení VPN, vzdálený
přístup atd.).

Máte práv odstranit své osobní údaje pomocí softwaru. Po
odstranění svých osobních dat budou vaše data stále dostupná v
protokolovacích souborech nebo zálohách a to po omezenou dobu.

Souhlasíte tímto s tím, že DENV může používat vaše osobní data
podle těchto podmínek použití a může tato data sdílet s jakoukoliv
entitou náležející do skupiny Daikin nebo jinými stranami za
předpokladu, že společnost Daikin zajistí, aby byly respektovány
potřebné požadavky na ochranu data a byla provedena technická a
organizační bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nesprávnému
nebo nelegálnímu zpřístupnění vašich osobních dat nebo náhodné
ztrátě či zničení nebo poškození vašich osobních dat.

Souhlasíte tímto výslovně s tím, že společnost Daikin může převést
vaše osobní údaje mimo EEA a využít cloudové služby k uložení
vašich osobních dat. Společnost Daikin použijte komerčně
přiměřené bezpečnostní technologie (například šifrování, ochrana
heslem a ochrana bránou firewall) k ochraně vašich osobních dat
před neoprávněným zpřístupněním. Společnost Daikin bude
odpovědná pouze v případě, že bude stanoveno soudně, že
nepodnikla komerčně přiměřená opatření na ochranu vašich
osobních dat před neoprávněným zpřístupněním.

Různé

mailto:info@daikineurope.com
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Ustanovení těchto podmínek použití rovněž platí a váží vaše právní
nástupce, správce, zákonné zástupce a vaše přípustné
zplnomocněnce.

Kromě případu zde výslovně uvedených, pokud některé ustanovení
těchto podmínek použití bude shledáno neplatným nebo
nevynutitelným, nebude neplatnost nebo nevynutitelnost takového
ustanovení nijak ovlivňovat ostatní ustanovení těchto podmínek
použití a všechna ostatní ustanovení nijak nezasažená touto
neplatností nebo nevynutitelností zůstanou zcela platná a účinná. V
takových případech souhlasíte s tím, že se pokusíte nahradit takové

neplatné nebo nevynutitelné ustanovení jiným, platným nebo
vynutitelným ustanovením, které dosáhne v maximálním možném
rozsahu cílů a záměrů neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.

Platnost a interpretace těchto podmínek použití se bude řídit zákony
Belgie a všechny nároky vzniklé na základě těchto podmínek použití
budou vzneseny výhradně u soudu v Bruselu.

Kontaktní informace

Pokud vyžaduje jakékoliv další informace nebo máte další otázky,
kontaktujte nás na adrese info@daikineurope.com

3 Instalace

3.1 Přehled systému

3.1.1 Popis systému

Rozhraní Rozhraní Daikin PMS je rozhraní mezi systémem správy hotelu a systémy topení, větrání a klimatizace (HVAC) společnosti Daikin,
které umožňují úsporu energie, automatizovat činnost obsluhy a zlepšit zážitky hotelových zákazníků.

Systémy 
topení, větrání 
a klimatizace 

Daikin

                
 

 
 

 

 

•  
•  
•  Systémy topení, větrání a 

klimatizace Daikin

Software Daikin
Prostředky Oracle PMS

Barevné kódování: Registrační 
server

Daikin PMS 
Interface(Property Management System)

Opera PMS 

INFORMACE

Rozhraní PMS pouze předává nastavení vnitřní jednotce
místnosti, kde probíhá přihlášení, odhlášení a spouštění
pro předehřev/předchlazení. Zákazník v hotelovém
pokojeni nebo samotný recepční mohou tato nastavení
kdykoliv změnit.

Kromě nastavení rozhraní PMS může funkce
automatického přepnutí iTM změnit provozní režim a
nastavenou hodnotu.
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3.1.2 Příklad: integrace na externím počítači

 

IFC8 
konektor  
IFC8 

konektor  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uživatelské 
rozhraní na bázi 

prohlížeče

Daikin PC

Softwarové rozhraní

LAN

XML

FIAS

HTTP

PMS
Opera 

Rozhraní 
Daikin PMS

konektor
IFC8

DCM007A51
WebIF

Vendor Integration Srv 
VISrv

Opera Server
Srv

DCM601A51
iTM

DIII (F1/F2)

P1/P2

Dálkový ovladač

FXDQ-A

FXDQ-A

FXDQ-A

VRV
DIII (F1/F2)

Webové uživatelské rozhraní 
spuštěné na jiném počítači v síti.

3.1.3 Příklad: integrace na integračním serveru dodavatele

 

IFC8 
konektor  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIII (F1/F2)

DIII (F1/F2)

P1/P2

Dálkový 
ovladač

FXDQ-A

FXDQ-A

FXDQ-A

VRV

Softwarové rozhraní

LAN

Uživatelské 
rozhraní na bázi 

prohlížeče

XML

FIAS

HTTP

PMS
Opera 

Rozhraní 
Daikin PMS

konektor
IFC8

DCM007A51
WebIF

Vendor Integration Srv
VISrv

Opera Server
Srv

DCM601A51
iTM

Webové uživatelské rozhraní 
spuštěné na jiném počítači v síti.
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3.2 Před instalací

3.2.1 Požadavky na místo instalace
▪ Připojit je možné maximálně 5 řídicích jednotek iTM

(DCM601A51).

▪ Každá řídicí jednotka iTM má firmware verze v1.23 nebo vyšší.

▪ Každá řídicí jednotka iTM má zapnutou funkci (DCM007A51)
webového rozhraní.

▪ Každá řídicí jednotka iTM má přímé nebo nepřímé připojení k síti.

INFORMACE

Ujistěte se, že jednotka iTM ovládaná rozhraním PMS je
nakonfigurovaná jako hlavní na síti DIII.

INFORMACE

V jednotce iTM se doporučuje odebrat nebo vypnout
časové plány. Plánování může způsobovat konflikty s
nastavením rozhraní PMS.

3.2.2 Vyplnění informačního listu
Nutná podmínka: Vytiskněte si informační list. Informační list
naleznete na konci tohoto dokumentu (viz " Rozhraní Daikin PMS –
informační list" na stránce 18).

1 Požádejte společnost Oracle o nastavení konektoru IFC8 a
poznamenejte si adresu IP adresa a číslo portu tohoto
konektoru IFC8.

2 Načtěte adresu IP adresa instalačního počítače (na kterém
bude nainstalované rozhraní Rozhraní Daikin PMS) a
poznamenejte si ji do informačního listu.

INFORMACE

Software Rozhraní Daikin PMS může být nainstalován
přímo na integračním serveru prodejce Oracle nebo na
samostatném počítači.

Upřednostňovanou možností je použít samostatný počítač
k tomu, abyste zabránili vzájemnému rušení se softwarem
Oracle.

3 Zkontrolujte, zda jsou na instalačním počítači k dispozici
následující porty:

▪ Číslo portu HTTP 3000
▪ Číslo portu webové zásuvky 3456

POZNÁMKA

Ujistěte se, že tyto porty nejsou zablokovány bránou
firewall instalačního počítače.

INFORMACE

V případě potřeby spusťte následující bezplatné nástroje
TCPView ze systému Microsoft na počítači, abyste si
ověřili, zda jsou dostupná jistá čísla portů.

4 Pokud jsou oba porty volné, poznamenejte si je na informační
list. Pokud port není volný, viz také "3.3.3  Demo režim"  na
stránce  7, kde je popsáno, jak změnit výchozí čísla těchto
portů. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte své oddělení IT
podpory nebo prodejce.

5 Pro každou řídicí jednotku iTM (DCM601A51) shromážděte a
poznamenejte si následující informace:

▪ Verze firmwaru (minimálně v1.23)
▪ IP adresa
▪ Číslo portu
▪ Uživatelské jméno webového I/F
▪ Heslo webového I/F

INFORMACE

Doporučuje se se použít číslo portu 80 pro webové
rozhraní iTM a číslo portu 8081 pro webové rozhraní I/F
iTM.

INFORMACE

Chcete-li vyhledat požadované informace o řídicí jednotce,
informujte se v uživatelské příručce jednotky iTM
(DCM601A51).

6 Dvě pole v dolní části informačního listu lze použít k sepsání
přihlašovacích údajů účtu správce. Tyto přihlašovací údaje
budou vytvořeny během prvních kroků konfigurace rozhraní.

3.3 Instalace softwaru rozhraní Daikin
PMS

3.3.1 Kompatibilita
Kompatibilita Oracle PMS

▪ Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03
e10, v5.0.05.00 a vyšší

▪ Verze Oracle Suite 8 bez klíče.

Kompatibilita osobního počítače

▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 a 10

▪ Microsoft Server 2012 a 2016.

Kompatibilita prohlížeče

▪ Google Chrome v58 nebo novější (upřednostňovaný prohlížeč)

▪ Internet Explorer v11

▪ Mozilla Firefox v54 nebo novější

▪ Minimální rozlišení prohlížeče: Šířka 1024 pixelů krát výška 600
pixelů.

Kompatibilita jednotky iTM

▪ Kompatibilní s verzí iTM 2 (DCM601A51) pouze s firmwarem
verze v1.23 nebo vyšší

▪ MUSÍ být nainstalovaná volitelná možnost webového rozhraní I/F
HTTP (DCM007A51).

Kompatibilita vnitřní jednotky

▪ Rozhraní PMS podporuje vnitřní jednotky, jednotky hydrobox a
ventilátorové jednotky řízení jednotkou iTM. V závislosti na
schopnostech vnitřní jednotky budou k výběru dostupné některé
režimy provozu a ventilátoru. Venkovní jednotky připojené k
jednotce iTM iTM jsou podporované pouze ke čtení venkovní
teploty.

3.3.2 Instalace softwaru
1 Stáhněte si nejnovější verzi souboru "Daikin PMS Interface.exe"

z webu my.daikin.eu (přístup pouze pro instalační techniky
Daikin).

2 Uložte soubor na počítači, na kterém budete software rozhraní
používat. Spustitelný soubor může být spuštěn z jakéhokoliv
adresáře, doporučuje se však vytvořit vyhrazený adresář
(například D:\Daikin_PMS_Interface).

3 Spusťte poprvé soubor "Daikin PMS Interface.exe".

Výsledek: Zobrazí se černé okno s příkazovou řádkou,
zobrazující název "DEMO" následovaný adresou IP adresa a
portem pro připojení aplikace:
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4 Přejděte na následující stránku: http://localhost:3000 na
instalačním počítači, nebo http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (IP adresa
a port instalačního počítače) na jakémkoliv dalším počítači v
síti.

Výsledek: Zobrazí se obrazovka přihlášení. V demo režimu
můžete k přihlášení použít libovolné přihlašovací údaje.

Věnujte několik okamžiků přidání této stránky mezi oblíbené ve
vašem prohlížeči.

3.3.3 Demo režim
Popis

Standardně aplikace pracuje v demo režimu. Demo aplikace je
grafické znázornění softwaru. Některé funkce nemusí pracovat
správně, protože chybí externí hardware.

Má-li rozhraní správně pracovat, musí být demo režim vypnutý. Níže
uvedeným postupem ukončete demo režim.

Chování tohoto demo režimu není dále popsáno, protože není vždy
v souladu s uživatelskou příručkou proto, že skutečný hardware
chybí.

Ukončení demo režimu

1 Zastavte chod aplikace "Daikin PMS Interface.exe".

2 Přejděte do adresáře %AppData%\Daikin.

3 Ukončete soubor "config.json" a změňte nastavení parametru
demo režimu z "true" na "false" (například {"demo": false, …).

4 Uložte změny.

5 Restartujte chod aplikace "Daikin PMS Interface.exe".

INFORMACE

Ve stejném konfiguračním souboru "config.json" můžete
změnit možnosti "port" a "ws-port", které definují výchozí
porty používané rozhraním PMS. Před změnou těchto
nastavení kontaktujte podporu IT.

Otevření aplikace

V prohlížeči (přednostně Chrome) přejděte na stranu:

▪ http://localhost:3000 na instalačním počítači

▪ nebo http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (IP adresa a port instalačního
počítače) na jakémkoliv dalším počítači v síti.

3.4 Počáteční nastavení

3.4.1 Procházení počáteční konfigurací
rozhraní

Vytvořit účet správce

Konfigurace
Vytvořit účet správce

Jazyk

Uživatelské jméno

Heslo

Potvrdit heslo

Další

1 Vyberte jazyk, který chcete používat s účtem správce.

INFORMACE

Vybraný jazyk definuje výchozí jména, například celé
jméno správce, názvy profilů a výchozí místnost
"Bedroom".

2 Zadejte parametr Uživatelské jméno pro tento účet.

3 Zadejte parametr Heslo pro tento účet.

4 Potvrďte parametr Heslo.

5 Klikněte na tlačítko "Další" a pokračujte k následujícímu kroku.

Poznamenejte si tyto přihlašovací údaje správce na informační list,
jak je vysvětleno v části "3.2.2  Vyplnění informačního listu"  na
stránce 6.

Připojit k řídicím jednotkám Daikin

Konfigurace
Připojit k řídicím jednotkám Daikin
Zadat IP adresu a číslo řídicích jednotek Daikin, které chcete připojit

Řídicí jednotka 1:

Přidat řídicí jednotku

Testovat připojení Další

6 Zadat IP adresu a číslo řídicích jednotek Daikin, které chcete
připojit.

7 Zadejte Uživatelské jméno webového I/F pro iTM.

8 Zadejte Heslo webového I/F pro iTM.

INFORMACE

IP adresa a port řídicí jednotky iTM jsou uvedeny v
uživatelském rozhraní zařízení (Seznam nabídky >
Nastavení systému > Síť). Další informace viz uživatelská
příručka jednotky iTM.

9 Klikněte na tlačítko "Testovat připojení".

Výsledek: Stavový panel vlevo od řídicí jednotky uvádí
podrobnosti o stavu připojení.

K dispozici jsou 3 možnosti:

▪ Šedá: připojení nedefinováno

▪ Zelená: připojení OK

▪ Červená: připojení NENÍ OK Pod podrobnými informacemi o
řídicí jednotce se zobrazuje chybová zpráva.

http://localhost:3000/
http://xxx.xxx.x.xxx:3000
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Konfigurace
Připojit k řídicím jednotkám Daikin

Zadat IP adresu a číslo řídicích jednotek Daikin, které chcete připojit

Řídicí jednotka 1:

Řídicí jednotka 2:

Testovat připojení Další

Přidat řídicí jednotku

10 V případě potřeby klikněte na tlačítko "Přidat řídicí jednotku" a
přidejte až 5 řídicích jednotek iTM.

Nutná podmínka: Všechny řídicí jednotky MUSÍ mít zelený stavový
panel.

11 Klikněte na tlačítko "Další" a pokračujte k následujícímu kroku.

Připojení k serveru PMS

Konfigurace
Připojit k PMS

Zadat IP adresu a číslo portu serveru PMS

Opera PMS:

Zadní Testovat připojení Uložit

12 Zadat IP adresu a číslo portu serveru PMS (viz dříve vyplněný
informační list).

13 Klikněte na tlačítko "Testovat připojení".

Výsledek: Stavový panel vlevo od serveru Opera PMS uvádí
podrobnosti o stavu připojení.

K dispozici jsou 2 možnosti:

▪ Zelená: připojení OK

▪ Červená: připojení NENÍ OK

Nutná podmínka: Server Opera PMS MUSÍ mít zelený stavový
panel.

14 Klikněte na tlačítko "Uložit" a uložte výše uvedená nastavení.

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Přihlášení a na několik
sekund se také zobrazí potvrzení.

3.4.2 Přihlášení
1 Zadejte přihlašovací údaje účtu správce (viz dolní část

informačního listu).

Uživatelské jméno

Heslo

2 Vyberte jazyk, který bude používat tento uživatel.

3 Klikněte na tlačítko "Login".

Výsledek: Zobrazí se stránka "Panel":

Rozhraní Daikin PMS Správce

Auto Manuál Všechny místnosti Hledat …

3.4.3 Stav připojení
Popis

Rozhraní Rozhraní Daikin PMS závisí na spojení s řídicími
jednotkami iTM a serverem Opera PMS.

Stav těchto spojení je možné ověřit na stránce Stav připojení.

Strana Stav připojení
Přechod na stránku připojení:

1 Vyberte možnost "Stav připojení" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Stav připojení".
Stav připojení

Připojení k uživatelskému rozhraní (prohlížeč)

Připojení k řídicím jednotkám Daikin

Připojení k PMS

Restartovat řídicí jednotky Konfigurace rozhraní

Překonfigurování rozhraní

Pouze pro správce: klikněte na tlačítko "Konfigurace rozhraní" a
překonfigurujte rozhraní.

4 Nastavení

4.1 Konfigurace

4.1.1 Profily
Popis

Standardně jsou pro některé venkovní podmínky definovány 2 profily
(teplotní rozsahy). Tyto profily je možné použít například pro "zimu"
a "léto".

INFORMACE

Pokud je potřebný pouze 1 profil: nakonfigurujte "Profil 1" a
vyberte "Manuál" a "Profil 1" na panelu.

Profily jsou spojeny s nastavením typu místnosti a mohou být
vybrány ručně nebo automaticky (viz "5.1.1  Přehled panelu"  na
stránce 13). To znamená, že nastavení jednotky se může odlišovat
podle venkovní teploty.

V režimu "Auto" je profil automaticky navolen ve funkci průměrné
teploty na venkovní jednotce.

Standardně jsou dostupné 2 profily: Profil 1 a Profil 2.

▪ Nastavení Profil 1 se používají v případě, že je venkovní teplota
vyšší než hodnota v poli umístěném mezi 2 profily.
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▪ Nastavení Profil 2 se používají v případě, že je venkovní teplota
nižší nebo rovna hodnotě v poli umístěném mezi 2 profily.

Tyto profily platí pro všechny typy místností a mohou být v případě
potřeby přejmenovány. Například "Profile 1" níže je přejmenován na
"léto" a "Profil 2" na "zimu".

Strana profilů

Přechod na stránku profilů:

1 Vyberte možnost "Konfigurace" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Profily":

Místnosti

Typy místnosti

Profily

Rozhraní Daikin PMS

Konfigurace Profily

Správce

Přidat teplotu Zrušit Uložit

Administrator

-

INFORMACE

Rozhraní PMS používá pouze teploty ve stupních Celsia.

Přidání profilů

Konfigurace Profily

Profily

Typy místnosti

Místnosti

-

Místnosti

Rozhraní Daikin PMS

Profil 3

Správce
Administrator

Přidat teplotu Zrušit Uložit

1 Klikněte na ikonu "Přidat teplotu" a přidejte teplotu a tím také
profil.

Výsledek: Další teplota spínání je přidána nahoře a nový profil
je přidán dole.

INFORMACE

Definovat a nakonfigurovat je možné až 4 hodnoty spínání
teploty, z čehož plyne možnost definování a
nakonfigurování 5 profilů.

2 Změňte teploty pomocí šipek vedle teplot.

3 V případě potřeby přejmenujte název profilu v textovém poli.

INFORMACE

Názvy profilů a typů místností NEJSOU automaticky
překládány, pokud je při přihlášení zvolen jiný jazyk.

4 Klikněte na tlačítko "Uložit" a uložte profily, nebo klikněte na
tlačítko "Zrušit" a vraťte se k nastavení posledních uložených
profilů.

Odstranění profilů
1 Klikněte na ikonu  vedle teploty a odstraňte ji.

Výsledek: Vybraná teplota společně s dolním profilem jsou
odstraněny.

4.1.2 Typy místnosti
Popis

Různé typy místností (například Ložnice, konferenční místnost, ...)
mohou vyžadovat odlišná nastavení pro zajištění pohodlí. Použití
typů místnosti umožňuje nakonfigurovat různá nastavení pro každý
typ a v další fázi jejich aplikování na místnosti.

Výchozí typ místnosti je "Ložnice", přeloženo do jazyka, který byl
vybrán v počáteční nastavení softwaru. Tento typ místnosti není
možné odstranit, ale lze jej přejmenovat.

Doporučuje se začít s úpravou nastavení výchozího typu místnosti,
než přidáte další typy místností. To snižuje celkový čas konfigurace,
protože je používán jako základ během vytváření nového typu
místnosti.

Strana typů místností

Přechod na stránku typů místností:

1 Vyberte možnost "Konfigurace" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Profily".

2 Vyberte možnost "Typy místnosti" vlevo na obrazovce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Typy místnosti".

Místnosti

Typy místnosti

Profily

Konfigurace - Typy místnosti

Rozhraní Daikin PMS Správce

Typ místnosti Činnosti

Přidat typ místnosti

Přejmenování typů místností
1 Klikněte na ikonu  vedle typu místnosti.

2 Zadejte nový název do textového pole.

3 Klikněte na ikonu  a uložte nový název.

Výsledek: Typ místnosti je přejmenován.

Úprava nastavení typu místnosti
1 Klikněte na ikonu  vedle typu místnosti.

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka:
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Rozhraní Daikin PMS

Konfigurace - Ložnice

Správce

Zrušit Uložit

Profily

Typy místnosti

Místnosti

Přihlásit Odhlásit Předhřívání/předchlazení

Nastavení

Nastavené limity teploty

Omezení

ZAPNUTO/VYPNUTO
Provozní režim

Chlazení Ohřev

ZAPNUTO/VYPNUTO Režim Ventilátor Nastavená teplota

2 Vyberte profil (pravý horní roh obrazovky), pro který musíte
nastavení upravit.

3 Nakonfigurujte nastavení pro stav přihlášení "Přihlásit"
vybraného typu pokoje. Další informace o nastavení naleznete
níže.

Výsledek: Tato nastavení jsou použita, když je místnost tohoto
typu přihlášena a když je vybraný profil aktivní.

4 Nakonfigurujte nastavení pro stav přihlášení "Odhlásit"
vybraného typu pokoje. Další informace o nastavení naleznete
níže.

Výsledek: Tato nastavení jsou použita, když je místnost tohoto
typu odhlášena a když je vybraný profil aktivní.

5 Nakonfigurujte nastavení pro stav přihlášení "Předhřívání/
předchlazení" vybraného typu pokoje. Další informace o
nastavení naleznete níže.

Výsledek: Tato nastavení jsou použita, když se místnost tohoto
typu předehřívá nebo předchlazuje a když je vybraný profil
aktivní.

6 Opakujte výše uvedený postup od kroku 2 pro všechny další
profily. Vyberte profily v levém horním rohu obrazovky.

INFORMACE

Posuňte se dolů a uložte nová nastavení před opuštěním
stránky.

Přehled nastavení jednotky
Nastavení

Název Ikony Popis
ZAPNUTO/
VYPNUTO I

Jednotka se zapne (ON).

0

Jednotka se vypne (OFF).

Název Ikony Popis
Režim Režim topení

Režim chlazení

Automatický režim

D
Závislý režim

Režim ventilátoru

Ventilátor Otáčky ventilátoru

Nastavená teplota Požadovaná teplota

Nastavené limity teploty
Nastavené limity teploty

Chlazení Ohřev

Limity nastavené hodnoty brání hostům v nastavení teplot, které by
mohly jednotku přetížit, nebo které jsou pro dané prostředí
nevhodné. Nastavte horní a dolní limit pro režim topení a režim
chlazení.

INFORMACE

Rozhraní PMS používá pouze teploty ve stupních Celsia.

Omezení
Omezení

ZAPNUTO/VYPNUTO
Provozní režim

▪ ZAPNUTO/VYPNUTO: když zaškrtněte toto pole, dálkový ovladač
v místnosti nelze používat k zapnutí nebo vypnutí jednotky.

▪ Provozní režim: když zaškrtněte toto pole, dálkový ovladač v
místnosti nelze používat ke změně provozního režimu.

Spuštění předehřívání/chlazení
Spuštění předehřívání/chlazení

Změňte čas spuštění předehřívání/předchlazení výběrem hodin
nebo minut a pak použijte kurzorová tlačítka nahoru/dolů nebo
zadejte hodnotu.

Počáteční čas bude použit v případě, že je povoleno předehřívání/
předchlazení (viz "5.2.2  Povolení/zakázání předehřívání/
předchlazení" na stránce 15).

Ujistěte se, že tento čas bude situován před časem přihlášení tohoto
typu místnosti.
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POZNÁMKA

Pokud změníte časový plán předehřívání/předchlazení,
zkontrolujte, zda je shodný pro jednotlivé profily (léto,
zima), protože to je nutné k zajištění spolehlivého
plánování předehřívání/předchlazení. Výchozí nastavení
pro všechna roční období je 12:00.

Přidání typů místností
1 Klikněte na ikonu "Přidat typ místnosti" a přidejte profil.

Výsledek: Zobrazí se následující dialogové okno:
Přidat typ místnosti

Název

Kopie ze stávajícího typu místnosti

Ložnice

Vytvořit Zrušit

2 Zadejte název typu místnosti (například konferenční místnost,
sklad, ....).

INFORMACE

Názvy profilů a typů místností NEJSOU automaticky
překládány, pokud je při přihlášení zvolen jiný jazyk.

3 Vyberte stávající typ místnosti, ze kterého chcete nakopírovat
nastavení.

4 Klikněte na tlačítko "Vytvořit" a uložte typ místnosti, nebo
tlačítko "Zrušit" a operaci přerušte.

Odstranění typů místností
Před odstraněním typu místnosti se bezpodmínečně se ujistěte, že
to můžete provést, protože není možné žádný krok vrátit zpět, kromě
využití možnosti externí zálohy.

1 Klikněte na ikonu  a odstraňte typ místnosti.

POZNÁMKA

Typ místnosti nelze odstranit, pokud je typ místnosti stále
přiřazen 1 nebo více místnostem.

2 Potvrďte odstranění typu místnosti kliknutím na tlačítko "Ano"
nebo operaci přerušte kliknutím na tlačítko "Ne".

4.2 Spojit místnosti a jednotky
Popis

Použijte tuto stránku k vytvoření spojení mezi každou místností PMS
a klimatizační jednotko v této místnosti.

Strana profilů

Přechod na stránku spojení:

1 Vyberte možnost "Spojit místnosti a jednotky" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka spojení:

Rozhraní Daikin PMS
Správce

Spojit místnosti a jednotky

Místnosti PMS Místnosti spojené s jednotkami Jednotky Daikin

Hledat …Hledat … Připojit Ložnice

INFORMACE

Během prvního nastavení bude sloupec "PMS rooms"
prázdný, protože místnosti PMS ještě nejsou importovány
ze serveru Opera PMS.

2 Vyberte možnost Aktualizovat databázi PMS z nabídky.

Výsledek: Zobrazí se následující dialogové okno:

Aktualizovat databázi PMS

Chcete aktualizovat databázi PMS?

Ano Ne

3 klikněte na tlačítko "Yes".

Výsledek: Během aktualizace se zobrazí animace a informační text,
dokud není levý sloupec obsazen:

Rozhraní Daikin PMS
Správce

Spojit místnosti a jednotky

Místnosti PMS Místnosti spojené s jednotkami Jednotky Daikin

Hledat …Hledat …
Připojit Ložnice

INFORMACE

Aktualizace databáze PMS je nutná pouze po
dlouhodobém vypnutí aplikace, nebo když v seznamu
chybí nová místnost.

INFORMACE

Doporučením společnosti Oracle je ponechat alespoň 2
minuty po sestavení spojení s PMS, než je možné databázi
PMS načíst nebo aktualizovat. Pravidlem je, že po
přihlášení s účtem správce toto trvá 2 minuty.

INFORMACE

Načítání databáze závisí na počtu místností, ale u velkého
hotelu může trvat 2 minuty.

INFORMACE

Funkci hledání je možné nalézt v horní části seznamu
místností a jednotek.

Chcete-li seznam zkrátit, je možné vyhledat část slova
nebo číslo.
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4.2.1 Spojení místností a jednotek
1 Vyberte místnost hotelu vlevo.

2 Vyberte klimatizační jednotku vpravo.

3 Vyberte typ místnosti.

4 Klikněte na tlačítko "Připojitů a přiřaďte klimatizační jednotku
hotelovému pokoji.

Výsledek: Nyní jsou klimatizační jednotka a hotelový pokoj
propojeny. Tento odkaz se zobrazuje v seznamu ve středním
sloupci.

POZNÁMKA

Po spojení místnosti s jednotkou vyčkejte, dokud
odpovídající místnost a jednotka v levém a pravém sloupci
nejsou odebrány z výběru, až poté můžete vybrat další
místnost a jednotku.

INFORMACE

Při každém spojení místnosti s venkovní jednotkou se
krátce zobrazí hlášení "Řízení VYPNUTO".

4.2.2 Odebrání spojení
Přechod na stránku spojení:

1 Vyberte možnost "Spojit místnosti a jednotky" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka spojení.

2 Klikněte na ikonu  vedle spojení v prostředním sloupci
seznamu.

Výsledek: Spojení je z prostředního sloupce seznamu
odebráno, stejně jako z panelu.

4.3 Místnosti
Popis

Místnosti nelze přidávat, přejmenovávat ani odebírat. Typ, který je
každé místnosti přiřazen, můžete modifikovat zde. Záleží-li na
rychlosti, doporučuje se přiřadit typy místností na stránce "4.2 Spojit
místnosti a jednotky" na stránce 11.

POZNÁMKA

Zkontrolujte pole "Typ místnosti", která jsou prázdná.
Vyberte typ místnosti pro každé pole, které je prázdné.

Strana Místnosti
Přechod na stránku místnosti:

1 Vyberte možnost "Konfigurace" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Profily".

2 Vyberte možnost "Místnosti" vlevo na obrazovce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Místnosti":
Rozhraní Daikin PMS Správce

Konfigurace -

Profily

Typy místnosti

Místnosti

Místnosti

Místnosti Typ místnosti

Zrušit Uložit

4.3.1 Přiřazení typů místností
Rozhraní Daikin PMS Správce

Konfigurace -

Profily

Typy místnosti

Místnosti

Místnosti

Místnosti Typ místnosti

Zrušit Uložit

1 Vyhledejte místnost v seznamu.

INFORMACE

Chcete-li vyhledat místnost v seznamu, je dostupná funkce
hledání.

Chcete-li seznam zkrátit, je možné vyhledat část slova
nebo číslo.

2 Z rozevírací nabídky vyberte typ místnosti.

3 V případě potřeby opakujte předchozí kroky pro ostatní
místnosti.

4 Klikněte na tlačítko "Uložit" a uložte všechny změny, nebo
klikněte na tlačítko "Zrušit" a vraťte se k poslední konfiguraci.

4.4 Správa uživatelů
Doporučuje se, aby každý uživatel měl vlastní účet pro přihlašování
k uživatelskému rozhraní.

K dispozici jsou dvě úrovně účtu: správce a uživatel. Role správce
má přístup je všem položkám nabídky, zatímco role uživatele má
dostupné pouze následující položky:

▪ Předhřívání/chlazení,
▪ Stav připojení,
▪ Odhlášení,
▪ Zastavení řízení.

Správa uživatelů zahrnuje přidání, odebrání a úpravu uživatelských
účtů.

INFORMACE

Hesla nelze změnit přímo. Chcete-li změnit heslo uživatele,
nejprve odeberte a pak přidejte účet uživatele a definujte
nové heslo.

Účet správce nelze odstranit a úlohu správce nelze změnit.

4.4.1 Přidání uživatelů
Přechod na stránku správy uživatelů:

1 Vyberte možnost "Správa uživatelů" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka správy uživatelů:
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Správa uživatelů

Správce
Rozhraní Daikin PMS

Celé jméno Uživatelské jméno Úloha Upravit Odstranit

Přidat uživatele

2 Klikněte na ikonu "Přidat uživatele" a přidejte uživatelský účet.

Výsledek: Zobrazí se následující dialogové okno:
Přidat uživatele

Celé jméno

Úloha

Uživatelské jméno

Heslo

Potvrdit heslo

Vytvořit Zrušit

3 Zadejte celé jméno.

4 Vyberte úlohu.

5 Zadejte jméno uživatele, které se zobrazuje na přihlašovací
obrazovce.

6 Zadejte heslo, které chcete použít s tímto účtem.

7 Znovu zadejte heslo pro potvrzení.

8 Klikněte na tlačítko "Vytvořit" a vytvořte uživatelský účet, nebo
tlačítko "Zrušit" a operaci přerušte.

4.4.2 Úprava uživatelů
Přechod na stránku správy uživatelů:

1 Vyberte možnost "Správa uživatelů" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka správy uživatelů.

Správa uživatelů

Správce
Rozhraní Daikin PMS

Celé jméno Uživatelské jméno Úloha Upravit Odstranit

Přidat uživatele

2 Klikněte na ikonu  a upravte uživatelský účet.

Výsledek: Zobrazí se následující dialogové okno:

Upravit uživatele

Název

Úloha

Uživatelské jméno

Uložit Zrušit

Uživatel

3 Upravte jedno nebo několik následujících polí:

▪ jméno,
▪ úloha,
▪ uživatelské jméno.

4 Klikněte na tlačítko "Uložit" a uložte změny, nebo tlačítko
"Zrušit" a operaci přerušte.

INFORMACE

Hesla nelze změnit přímo. Chcete-li změnit heslo uživatele,
nejprve odeberte a pak přidejte účet uživatele a definujte
nové heslo.

Účet správce nelze odstranit a úlohu správce nelze změnit.

4.4.3 Odebrání uživatele
Přechod na stránku správy uživatelů:

1 Vyberte možnost "Správa uživatelů" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka správy uživatelů.

2 Klikněte na ikonu  vedle uživatele.

Výsledek: Zobrazí se následující dialogové okno:

Odstranit uživatele

Jste si jisti?

Ano Ne

3 Klikněte na tlačítko "Ano" a odeberte uživatele, nebo tlačítko
"Zrušit" a operaci přerušte.

5 Provoz

5.1 Panel

5.1.1 Přehled panelu
V případě potřeby přejděte na zobrazení panelu výběrem možnosti
"Panel" v hlavní nabídce. Zobrazení panelu je také přístupné po
kliknutím na logo Daikin v levém horním rohu obrazovky.

Měřítko okna prohlížeče lze měnit (CTRL + posouvací kolečko),
nejlepší velikost je však normálních 100%.

Na panelu je každé spojení místnosti a jednotky znázorněno
dlaždicí.

Panel má následující vlastnosti:
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Rozhraní Daikin PMS Správce

Auto Manuál Všechny místnosti Hledat …

a b c d e f

g h

a Automatické nebo ruční přepínání profilu
b Tlačítko Logo/Domů
c Průměrná venkovní teplota
d Stávající profil
e Filtr typu místnosti
f Hledání/filtrování místnosti nebo názvu hostů
g Místnost vybrána pro "Předhřívání/předchlazení"
h Skutečná místnost pro "Předhřívání/předchlazení"

f

a
d

e
b
c

a Jméno hosta
b Číslo/název pokoje
c Pokojová teplota
d Provozní režim
e Nastavená hodnota
f Chyba vnitřní jednotky

INFORMACE

Průměrná venkovní teplota je měřena snímači venkovních
jednotek.

Hodnota závisí na poloze těchto venkovních jednotek a
poloze snímače těchto jednotek (přímé slunečné světlo
působící na snímač znamená vyšší hodnoty).

5.1.2 Změna nastavení místnosti
Klikněte na dlaždici a změňte nastavení dané místnosti.

Ložnice

Nastavení

ZAPNUTO/
VYPNUTO

Režim VentilátorNastavená teplota

Název Ikony Popis
ZAPNUTO/
VYPNUTO I

Jednotka se zapne (ON)

0

Jednotka se vypne (OFF)

Vnitřní teplota Skutečná vnitřní teplota

Nastavená teplota Požadovaná teplota

Název Ikony Popis
Režim Režim topení

Režim chlazení

Automatický režim

D
Závislý režim

Režim ventilátoru

Ventilátor Otáčky ventilátoru

INFORMACE

Dostupné možnosti pro Ventilátor a Provozní režim závisí
na schopnostech vnitřní jednotky.

INFORMACE

Minimální a maximální teploty mohou být nastaveny pouze
v rámci mezi nastavitelných pro vybraný profil.

INFORMACE

Rozhraní PMS používá pouze teploty ve stupních Celsia.

5.2 Předehřívání a předchlazení

5.2.1 Popis předehřívání a předchlazení
Popis

Čas předehřívání/předchlazení se nastavuje v konfiguraci typu
místnosti. Předehřívání/předchlazení by mělo být použito před
doporučeným časem přihlášení v hotelu.

Různé typy místností mohou mít odlišné nastavení předehřívání/
předchlazení. To umožňuje provádět včasná i opožděná přihlášení.

INFORMACE

Nastavení předehřívání/předchlazení bude odstraněno,
když systém PMS odešle příkaz "nightly audit" (normálně
mezi 00:00 a 03:00).

Strana předehřívání/předchlazení

Auto Manuál

Rozhraní Daikin PMS Správce

Všechny místnosti Hledat …

Volba místností pro předhřívání/předchlazení Zrušit Uložit

Přechod na stránku předehřívání/předchlazení:

1 Vyberte možnost "Předhřívání/chlazení" v hlavní nabídce.
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Výsledek: Zobrazí se stránka "Předhřívání/předchlazení".

5.2.2 Povolení/zakázání předehřívání/
předchlazení

1 Klikněte na jednu nebo několik dlaždic a povolte předehřívání/
předchlazení.

Výsledek: Každá vybraná místnosti je označena symbolem
zaškrtnutí.

2 Klikněte na tlačítko "Uložit" a uložte změny, nebo tlačítko
"Zrušit" a operaci přerušte.

Výsledek: Prázdná tečka označuje, že místnost je vybrána pro
předehřívání/předchlazení. Místnost začne předehřívání/
předchlazení při odhlášení a v předem nastavený čas spuštění
předehřívání/předchlazení (viz také "Přehled nastavení
jednotky" na stránce 10).

Výsledek: Plná tečka označuje, že v místnosti probíhá
předehřívání/předchlazení. K tomu může dojít pouze v případě,
že místnost je odhlášena a aktuální čas je pozdější, než
předem nastavený čas předehřívání/předchlazení. Výběr
předehřívání/předchlazení bude při přihlášení odstraněn.

POZNÁMKA

Nastavení, které bude aplikováno pro předehřívání/
předchlazení, je to, které náleží k vybranému profilu (ruční
nebo automatický) na počátku času předehřívání/
předchlazení.

5.3 Zastavení řízení
Popis

Tato funkce brání rozhraní Rozhraní Daikin PMS ovládat vnitřní
jednotku, zatímco zbytek softwaru zůstává provozuschopný.
Pokojová teplota, nastavení vnitřní jednotky od zákazníka a
obsazenost místnosti jsou zobrazeny i při vypnutém ovládání.

5.3.1 Zastavení ovládání
1 Vyberte možnost "Zastavení řízení" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se následující dialogové okno:

Zastavení řízení

Jste si jisti? Rozhraní PMS již nebude ovládat klimatizační jednotky, ale stále
bude zobrazovat pokojovou teplotu a nastavení.

Ano Ne

2 Klikněte na tlačítko "Ano".

Výsledek: Rozhraní Rozhraní Daikin PMS již NEOVLÁDÁ vnitřní
jednotky. Na panelu názvu se zobrazí hlášení "Řízení VYPNUTO".

INFORMACE

Pokud je nastaven parametr "Řízení VYPNUTO", rozhraní
Daikin PMS Interface stále monitoruje obsazenosti
místnosti, teplotu místnosti, provozní režim vnitřní jednotky
a nastavenou hodnotu vnitřní jednotky.

5.3.2 Spuštění ovládání
1 Vyberte možnost "Spuštění řízení" v hlavní nabídce.

Výsledek: Rozhraní Rozhraní Daikin PMS rychle obnoví kontrolu
nad vnitřními jednotkami.

5.4 Ukončit aplikaci
Popis

Tato funkce vypne aplikaci Rozhraní Daikin PMS. Je dostupná
pouze pro správce.

To znamená, že restartování aplikace z prohlížeče není možné, na
rozdíl od funkce "Zastavení řízení".

Chcete-li restartovat rozhraní PMS, přejděte na instalační počítač a
restartujte aplikaci "Daikin PMS Interface.exe", jak je vysvětleno
dříve v této referenční příručce.

6 Registrace a aktivace
Popis

Registrace se vyžaduje, chcete-li tento software používat déle než
jenom po zkušební dobu 30 dní. Jakmile je software registrován,
zpráva "Zkušební provoz" z panelu názvu zmizí.

Ujistěte se, že máte k dispozici registrační dokument pro každou
řídicí jednotku, kterou je nutné registrovat:

6.1 Automatická aktivace
Pokud má instalační počítač přístup k Internetu , může být zvolen
následující postup "Automatická aktivace":

1 Vyberte možnost "Registrace" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Registrace":

SprávceRozhraní Daikin PMS

Registrace a aktivace

IP adresa ID řídicí jednotky Registrační klíč Aktivační klíč Aktivováno

Automatická aktivace Ruční aktivace

2 Zadejte registrační kód (viz registrační dokument).
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SprávceRozhraní Daikin PMS

Registrace a aktivace

IP adresa ID řídicí jednotky Registrační klíč Aktivační klíč Aktivováno

Automatická aktivace Ruční aktivace

3 Klikněte na tlačítko "Automatická aktivace".

Výsledek: Zobrazí se dialogové okno "Podmínky používání":

Podmínky používání

Přijímáte podmínky používání definované v referenční uživatelské příručce?

Přijmout Odmítnout

Vyhledejte referenční uživatelskou příručku rozhraní DCM010A51 na webu
www.daikin.eu a stáhněte si ji.

4 Přečtěte si podmínky používání (viz "2 Podmínky používání" na
stránce  2) a klikněte na tlačítko "Přijmout" nebo
"Odmítnout" ("Přijmout", abyste mohli přejít k dalšímu kroku).

Výsledek: Zobrazí se dialogové okno "Registration account":

Registrace

Zadejte ověřovací údaje z registračního dokumentu

Uživatelské jméno

Heslo

OK ZRUŠIT

5 Zadejte Uživatelské jméno a Heslo z registračního dokumentu.

6 Klikněte na tlačítko "OK" pro potvrzení operace, nebo na
tlačítko Zrušit.

Výsledek: Jednotka intelligent Touch Controller je úspěšně
aktivována. Software je nyní plně funkční.

SprávceRozhraní Daikin PMS
Registrace a aktivace

IP adresa ID řídicí jednotky Registrační klíč Aktivační klíč Aktivováno

V případě, že k rozhraní Rozhraní Daikin PMS je připojeno více
řídicích jednotek, opakujte výše uvedené kroky pro další řídicí
jednotky, které jsou uvedeny na stránce registrace. Každá řídicí
jednotka vyžaduje samostatný registrační dokument.

6.2 Ruční aktivace
Pokud instalační počítač NEMÁ přístup k Internetu , může být zvolen
následující postup "Ruční aktivace":

1 Vyberte možnost "Registrace" v hlavní nabídce.

Výsledek: Zobrazí se stránka "Registrace":

SprávceRozhraní Daikin PMS

Registrace a aktivace

IP adresa ID řídicí jednotky Registrační klíč Aktivační klíč Aktivováno

Automatická aktivace Ruční aktivace

2 Použijte registrační dokument a poznamenejte si ID řídicí
jednotky, které je zobrazeno na obrazovce registrace.

3 Na jiném počítači, který má přístup k Internetu, přejděte na
registrační portál https://sw-registrations.daikin.eu.

Výsledek: Zobrazí se dialogové okno "Login":

Uživatelské jméno

Heslo

4 Zadejte Uživatelské jméno a Heslo z registračního dokumentu.

5 Klikněte na tlačítko "Přihlášení".

Výsledek: Zobrazí se následující obrazovka, požadující ID
řídicí jednotky:

Registrační klíč:

ID řídicí jednotky:

Aktivovat

Aktivace

6 Zadejte ID řídicí jednotky, které jste si předtím poznamenali do
registračního dokumentu.

7 Klikněte na tlačítko "Activate".

Výsledek: Zobrazí se obrazovka uvádějící registrační klíč, ID
řídicí jednotky a aktivační kód:

https://sw-registrations.daikin.eu/
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Registrační klíč:
ID řídicí jednotky:
Aktivační kód:

Aktivace

8 Poznamenejte si aktivační kód do registračního dokumentu.

9 Vraťte se zpět na instalační počítač a zadejte aktivační kód.

SprávceRozhraní Daikin PMS
Registrace a aktivace

IP adresa ID řídicí jednotky Registrační klíč Aktivační klíč Aktivováno

Automatická aktivace Ruční aktivace

10 Klikněte na tlačítko "Ruční aktivace".

Výsledek: Zobrazí se dialogové okno "Podmínky používání":

Podmínky používání

Přijímáte podmínky používání definované v referenční uživatelské příručce?

Přijmout Odmítnout

Vyhledejte referenční uživatelskou příručku rozhraní DCM010A51 na webu
www.daikin.eu a stáhněte si ji.

11 Přečtěte si podmínky používání (viz "2 Podmínky používání" na
stránce  2) a klikněte na tlačítko "Přijmout" nebo "Odmítnout".
Možnost "Přijmout" se vyžaduje, abyste mohli přejít k dalšímu
kroku.

Výsledek: Zobrazí se dialogové okno "Registration account":

Registrace

Zadejte ověřovací údaje z registračního dokumentu

Uživatelské jméno

OK ZRUŠIT

12 Zadejte údaj Uživatelské jméno z registračního dokumentu.

13 Klikněte na tlačítko "OK" pro potvrzení operace, nebo na
tlačítko Zrušit.

Výsledek: Jednotka intelligent Touch Controller je úspěšně
aktivována. Software je nyní plně funkční.

V případě, že k rozhraní Rozhraní Daikin PMS je připojeno více
řídicích jednotek, opakujte výše uvedené kroky pro další řídicí
jednotky, které jsou uvedeny na stránce registrace. Každá řídicí
jednotka vyžaduje samostatný registrační dokument.

INFORMACE

Adresa MAC jednotky iTM je někdy potřebná k tomu,
abyste mohli řídicí jednotku sledovat. Adresu MAC
naleznete na jmenovce jednotky iTM.

7 Upgrade softwaru
Popis

Pokud lze stáhnout novou verzi aplikace "Daikin PMS Interface.exe",
software na instalačním počítači je upgradován přepsáním starého
spustitelného souboru.

Tento proces upgrade nemodifikujte ani neničí konfiguraci rozhraní
Daikin PMS Daikin PMS.

8 Záloha systému
Zálohování konfiguračních souborů

Doporučuje se provést denní zálohu "živého otevřeného souboru",
abyste uspořili místo konfiguračních souborů, které jsou umístěny v
adresáři "%AppData%\Daikin". Kontaktujte IT servisního technika,
aby vám poskytl informace týkající se konfigurace správné strategie
zálohování.

Pokud záloha "živého otevřeného souboru" NENÍ možná,
doporučuje se provést ruční zálohu na bezpečné místo při každé
změně konfigurace.

▪ Zastavte chod softwaru "Daikin PMS Interface.exe".
▪ Přesuňte zálohu do adresáře "%AppData%\Daikin".
▪ Spusťte chod softwaru "Daikin PMS Interface.exe".

Interval zálohování konfiguračních souborů

Konfigurace se změní, pokud změníte některé z následujících
nastavení:

▪ Je přidána, odebrána nebo změněna místnost spojení
jednotky.

▪ Jsou přidána, odebrána nebo změněna roční období.
▪ Je změněn typ jedné nebo několika místností.
▪ Změní se konfigurace rozhraní.
▪ Nastavení místnosti pro přihlášení, odhlášení nebo

předehřívání/předchlazení se změnilo.
▪ Jsou přidáni, odebráni nebo změněni uživatelé.
▪ Změní se názvy typů místností nebo ročních období.
▪ Je zaregistrováno rozhraní (iTM).
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Informace o řídicí jednotce Daikin mohou být načítány z řídicích jednotek intelligent Touch Manager připojované ke stejné síti. Pomocí softwaru rozhraní Daikin 
PMS může být ovládáno maximálně 5 řídicích jednotek Daikin. Verze softwaru řídicí jednotky intelligent Touch Manager musí být minimálně v1.23 a musí být zapnutá 
možnost Web I/F.

Informace o rozhraní Daikin PMS je definována počítačem, na kterém software 
Daikin pracuje a dostupnými čísly portů na daném počítači. K vyhledání 
dostupných portů použijte nástroj TCPView. Výchozí čísla portů jsou 3000 a 
3456. Informace o změně výchozích čísel portů naleznete v uživatelské příručce.

Informace Oracle PMS - IFC jsou poskytovány dodavatelem společnosti 
Oracle, která nainstalovala a nakonfigurovala konektor IFC pro rozhraní Daikin 
PMS na integračním serveru dodavatele.

Zajistěte, abyste NIKDY tyto úvodní přihlašovací údaje správce neztratili, protože 
by to mohlo vyžadovat zcela nové uvedení zařízení v hotelu do provozu.
Pokud by k tomu přece jenom došlo, kontaktujte servisní služby společnosti 
Daikin.

Heslo webového I/F

Uživatelské jméno webového I/F

Číslo portu

IP adresa

Verze firmwaru

Jednotka Daikin Controller 5

Heslo

Uživatelské jméno

Přihlašovací údaje správce

Heslo webového I/FHeslo webového I/F

Uživatelské jméno webového I/FUživatelské jméno webového I/F

Číslo portuČíslo portu

IP adresaIP adresa

Verze firmwaruVerze firmwaru

Jednotka Daikin Controller 4Jednotka Daikin Controller 3

Heslo webového I/FHeslo webového I/F

Uživatelské jméno webového I/FUživatelské jméno webového I/F

Číslo portuČíslo portu

IP adresaIP adresa

Verze firmwaruVerze firmwaru

Jednotka Daikin Controller 2Jednotka Daikin Controller 1

Číslo portu PMS

IP adresa PMS

Informace Oracle PMS – IFC

Číslo portu webového serveru

Číslo portu HTTP

IP adresa

Informace rozhraní Daikin PMS
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