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1 Om detta dokument
Målgrupp
Behöriga installatörer
Behöriga installatörer och servicetekniker
Dokumentuppsättning
Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta
dokumentuppsättningen består av:
▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar
- Format: Papper (medföljer paketet)
▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …
- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/
De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på
Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.
Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är
översättningar.
Tekniska data
▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikinwebbplatsen (allmänt tillgänglig).
▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).
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2 Allmänna säkerhetsföreskrifter
Läs igenom dessa säkerhetsöverväganden noggrant före installation av
luftkonditioneringsutrustning och var noga med att utföra installationen på rätt
sätt.
Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller
personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.
Efter
slutförd
installation,
kontrollera
att
strömförsörjningsstyrenhetsmodulerna fungerar korrekt vid driftsättning.

och

Förklaring av varningar och symboler
Dessa säkerhetsmeddelanden används för att påkalla din uppmärksamhet.
Säkerhetsmeddelandena förklaras nedan:
VARNING
Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.

FARA
Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.

FARLIGT
Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION
Anger en situation som kan leda till en explosion.

INFORMATION
Anger användbara råd eller ytterligare information.

OBS!
Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

2.1 Allmänt
Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder
enheten.
VARNING
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elchock,
kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd endast
tillbehör, extrautrustning och reservdelar som tillverkats eller godkänts av Daikin.

VARNING
Se till att installationen, kontroller och använda material överensstämmer med
gällande lagstiftning (utöver instruktionerna i dokumentationen Daikin).
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FARA
Bär lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, säkerhetsglasögon, etc.)
under installationen, underhållet eller reparationen av systemet.

VARNING
Riv isär och kasta plastförpackningsmaterialet så att ingen, speciellt barn, inte kan
leka med det. Möjlig risk: kvävning.

2.2 Installationsplats
Installera INTE utrustningen i en potentiellt explosiv miljö.

2.3 Elektricitet
FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
▪ Stäng AV all strömförsörjning innan du ansluter elkablar eller vidrör elektriska
komponenter.

▪ Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över
kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan
något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning
innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i
kopplingsschemat.

▪ Vidrör INTE elektriska komponenter med fuktiga fingrar.
▪ Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.
VARNING
En huvudbrytare eller något annat sätt att koppla från strömmen med
kontaktseparation
för
alla
poler
för
fullständig
frånkoppling
vid
överspänningskategori III måste installeras i den fasta kabeldragningen.

VARNING
▪ Använd ENDAST kopparledningar.
▪ Se till att lokal kabeldragning görs i enlighet med gällande lagstiftning.
▪ All extern kabeldragning måste utföras i enlighet med kopplingsschemat som
medföljer produkten.

▪ Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till
elektriska stötar.

▪ Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela ALDRIG strömförsörjning med
någon annan apparat.

▪ Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbrytare installeras.
▪ Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta följs kan det resultera i
elektriska stötar eller eldsvåda.
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VARNING
▪ När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska
komponenter och kontakter i eldosan är ordentligt anslutna.

▪ Se till att alla skyddskåpor är stängda innan du sätter igång enheten.
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3 Specifika säkerhetsinstruktioner för
installatören
Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.
FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION
Det finns en explosionsrisk om det interna batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.
Byt batteriet enligt instruktionerna
databackupbatteriet" 4
[ 64].

i

"10.3

Så

här

byter

du

VARNING
▪ Slå inte PÅ strömförsörjningen förrän all kabeldragning är färdig. Det kan leda till
elektrisk stöt.

▪ När kabeldragningen är färdig bör du dubbelkolla att alla kablar är korrekt
anslutna innan du slår på strömförsörjningen.

▪ Alla delar, allt material och elektriska installationer som levereras separat MÅSTE
följa lokala bestämmelser.

VARNING
All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter MÅSTE installeras av en behörig
elektriker och installationen MÅSTE följa tillämplig lagstiftning.

FARA
Strömförsörjningen garanteras ENDAST när "DC OK"-LED-indikeringen på WAGOströmförsörjningsenheten och "CPU ALIVE"-LED-indikeringarna på både
processormodulen och I/O-modulen blinkar.
Om en eller flera av ovanstående lampor inte tänds kontrollerar du om någon
kabeldragning är felaktig.

FARA
Om den övre registreringsgränsen har nåtts är knapparna Lägg till (Add) och Lägg till
alla (Add All) nedtonade. I det här fallet måste du ta bort 1 eller flera befintliga
administrationspunkter innan du kan lägga till nya.

FARA
Om du kopierar en befintlig administrationspunkt ska du redigera minst fälten Namn
(Name) och Adress (Address) för kopian. Du kommer annars att få adressdubblettfel.
Om du inte är säker på din redigering kan du klicka på Kontrollera (Check) för att se
om det finns några fel.

FARA
Administrationspunkter med status Underhåll pågår (Under Maintenance):

▪ KAN INTE styras via intelligent Tablet Controller.
▪ KAN INTE övervakas.
▪ KAN INTE anges som mål för automatiska kontrollfunktioner.
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FARA
Använd endast batterier av typen som anges i "14.5 Övriga intelligent Tablet
Controller-specifikationer" 4
[ 77]. Det finns en explosionsrisk om det interna
batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.
Kasta batterierna i enlighet med instruktionerna i "11 Avfallshantering" 4
[ 66].
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4 Om lådan
4.1 Innehåll i paketet
Kontrollera att alla delar och tillbehör i följande tillbehörslista för intelligent Tablet
Controller medföljer i paketet. Om något saknas eller är defekt kontaktar du återförsäljaren som du köpt produkten av.
b

a

d

c
++- -

e
L

a
b
c
d
e

N

Processormodul (1×)
I/O-modul (1×)
WAGO-strömförsörjningsenhet (1×)
USB-kabel, 0,5 m (1×)
Installationshandbok (1×)

4.2 Tillvalsutrustning
Följande tillvalsutrustning är tillgänglig:
Utrustning

Typ

Materialnummer/
Produktnummer

Daikin-levererad router

ASUS dual‑band LTE Wi-Fi 4G‑AC68U /
modem/router
90IG03R1‑BM200

Daikin-levererad skärm

Avalue-dator med
pekskärm

CCD‑10W01 /
CCD‑10W01‑7V39C‑1R

Daikin-levererad
surfplatta

ASUS ZenPad 8.0

Z380M / Z380M‑6A028A

Mer information om denna tillvalsutrustning finns under "5.4 Ytterligare
komponenter i intelligent Tablet Controller-lösningen" [412].
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5 Systemöversikt
5.1 Om Daikins intelligent Tablet Controller-lösning
Med Daikins intelligent Tablet Controller-lösning kan slutanvändaren styra och
administrera ett brett spektrum av Daikin-HVAC-utrustning från en app och
webbläsare.
Lösningen med intelligent Tablet Controller är tillgänglig i en av 2 följande
funktionslägen (driftlägen):
▪ Fristående läge: Ett lokalt funktionsläge där du kan styra din lokala miljö från
valfri punkt i det lokala nätverket. Detta görs via intelligent Tablet Controllerappen på en Daikin-surfplatta.
▪ Molnanslutet läge: Ett molnbaserat funktionsläge där du kan styra flera olika
miljöer från vilken plats som helst i världen. Detta görs via en
webbläsartillämpning
och
Daikin
Cloud
Service
på:
http://
cloud.daikineurope.com. Observera att Daikin Cloud Service också kan nås via en
webbläsare på Daikin-surfplattan. I molnbaserat funktionsläge kan lokal styrning
fortfarande göras via intelligent Tablet Controller-appen, men då med begränsad
funktionalitet.

5.2 intelligent Tablet Controller-paketet
För att installera intelligent Tablet Controller-lösningen i din miljö har du Daikin
intelligent Tablet Controller-paketet. Det här paketet innehåller en central
styrenhet och kopplar ihop Daikin-utrustning med ett lokalt Ethernet-nätverk och
Daikin Cloud Service.
En beskrivning av en typisk installation av intelligent Tablet Controller-paketet finns
under "14.6 Schematisk konfiguration för intelligent Tablet Controller" [4 78].
Innan du installerar intelligent Tablet Controller-moduler ska du göra en effektiv
arbetsplan med den här schematiska bilden och baserat på den faktiska miljön som
de ska installeras i.

5.3 Kompatibel utrustning (från Daikin)
intelligent Tablet Controller-lösningen kan anslutas till vissa Daikin-enheter som har
ett DIII‑NET-kommunikationsgränssnitt. En aktuell lista över utrustning som kan
styras med intelligent Tablet Controller finns på följande webbplats: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.
INFORMATION
Anslutning av utrustningen med andra kommunikationsgränssnitt kan stödjas i
framtida uppgraderingar.

OBS!
intelligent Tablet Controller kan inte användas i kombination med andra
centraliserade styrenheter, som intelligent Touch Manager (iTM).

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

Installatörens referenshandbok

11

5 | Systemöversikt
I/O-modulen har också ett antal kontakter för anslutning av digitala insignaler. Den
digitala insignalen för den första kontakten är direktkopplad som en insignal för ett
tvingande stopp. Återstående digitala insignaler kan konfigureras antingen som
insignal med normalt öppen eller normalt stängd kontakt, eller som pulsinsignal.
OBS!
När insignalen för tvingande stopp sluts skickas en stoppsignal till alla anslutna
enheter. Det finns ingen garanti för att alla enheter faktiskt stoppas och förblir
stoppade under den tid som insignalen för tvingande stopp är aktiv.

5.4 Ytterligare komponenter i intelligent Tablet Controller-lösningen
Följande tillvalsutrustning är tillgänglig som en del av intelligent Tablet Controllerlösningen. Kraven för dem beror på din lokala miljö och dina behov. Kontakta din
leverantör för mer information.

5.4.1 Daikin-levererad router (ASUS 4GAC68U)
En Daikin-levererad router (tillval) kan användas för att skapa ett WiFi-kompatibelt
lokalt nätverk. Det här kan behövas om intelligent Tablet Controller-modulerna inte
kan anslutas till det lokala nätverket eller om det lokala nätverket inte har WiFi för
åtkomst via Daikin-surfplattan.
Dessutom har routern mobila 4G-egenskaper, vilka kan användas för att ge
anslutning till Daikin Cloud Service i händelse av att en internetanslutning inte är
tillgänglig via ett lokalt nätverk. Observera att för en mobil internet-anslutning
krävs ett SIM-kort, som ej medföljer routern.

5.4.2 Daikin-tablet (ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
Om du väljer lokalt funktionsläge måste du använda en Daikin-surfplatta för att
köra intelligent Tablet Controller-appen.
intelligent Tablet Controller-appen kan installeras från Google Play.
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6 Förberedelse
6.1 Före installation
Innan du påbörjar installationen av intelligent Tablet Controller ska du slutföra
följande förberedelser:
▪ Kontrollera att intelligent Tablet Controller-paketet levereras med alla tillbehör,
se "4.1 Innehåll i paketet" [410].
▪ Kontrollera att du har all nödvändig utrustning för installation av intelligent
Tablet Controller-paketets moduler, se "6.2 Nödvändig utrustning" [413].
▪ Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för installation av intelligent Tablet
Controller-, se "6.3 Bestämma installationsplats" [413].
▪ Bekanta dig med positionen för kontakter och brytare på intelligent Tablet
Controller-modulerna, se"6.4 Om positionen för kontakter och brytare" [415].

6.2 Nödvändig utrustning
Använd följande utrustning för installation av intelligent Tablet Controller-paketets
moduler:
▪ En spårskruvmejsel
▪ En stjärnskruvmejsel
▪ Den nödvändiga mängden elkablar och lämpliga kabeldragningsverktyg. Mer
information om vilka kablar som ska användas finns under
"7.2.1 Kabelkrav" [419].

6.3 Bestämma installationsplats
Var noga med att installera intelligent Tablet Controller-komponenter på en plats
som uppfyller de förhållanden som beskrivs i följande avsnitt.

6.3.1 Om installationsplats och monteringsriktning
Kontrollera att installationsplatsen uppfyller följande krav:
▪ Plats: Inomhus, i ett elskåp.

DCC601A51
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▪ Elskåpet:
- Måste kunna låsas eller vara utformat för att endast kunna öppnas med ett
specialverktyg. Nyckeln eller verktyget ska endast vara tillgängligt för
servicepersonal.
- Måste installeras på en plats som inte är tillgänglig för allmänheten.
- Måste uppfylla tillämplig lagstiftning.
- Måste ha kapslingsklass IP4X eller högre (kontrollera dock att tillräcklig
ventilation finns för att förhindra att utrustningen blir överhettad).
- Måste ha slagtålighet, klass IK07 eller högre (se internationell standard
IEC 62262‑2002).
- Måste ha en minimumhöjd på 290 mm och minimumbredd på 410 mm för att
ge det fria utrymme som anges under "6.3.2 Om nödvändigt utrymme" [414].
▪ Monteringsriktning: Endast lodrätt
▪ Kontrollera att installationsplatsen uppfyller miljökraven som anges i
"14.2 Omgivningskrav" [477].

6.3.2 Om nödvändigt utrymme
Följande bild visar det minsta installationsutrymme som krävs.
▪ Kontrollera att ett minsta fritt utrymme på 60 mm krävs mellan
processormodulen, I/O-modulen och kabelkanaler och ett minsta fritt utrymme
på 80 mm mellan modulerna och elskåpen i lodrät riktning.
▪ Kontrollera att det krävs ett minsta lodrätt fritt utrymme på 70 mm mellan
WAGO-strömförsörjningsenheten och kabelkanalerna.
▪ Processormodulen och I/O-modulen kan instaleras utan fritt utrymme i vågrät
riktning men kontroller att det finns ett minsta fritt utrymme på 20 mm mellan
modulerna och elskåpet.
▪ WAGO-strömförsörjningsenheten kräver ett minsta fritt utrymme på 15 mm på
båda sidorna i vågrät riktning.

≥70

≥15 50

≥15

152

152

≥60

≥80

a

130

136

++- -

N

CPU

I/O

≥80

≥70

≥60

L

≥20

a
(mm)

b

a Kabelkanal
b Elskåp

Observera modulernas djup och kontrollera att du har tillräckligt mycket utrymme i
djupled i elskåpet.
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Modul

Djup

Processormodul

45 mm

I/O-modul

39 mm
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Modul

Djup

WAGO-strömförsörjningsenhet

92 mm

6.4 Om positionen för kontakter och brytare
Skaffa en förståelse för hur kontakter är positionerade samt var öppningar i
modulen finns, och planera hur du ska dra in kablar och i vilken ordning kablarna
ska anslutas för att underlätta installationsproceduren.
Kopplingsinformation finns under "7.2 Om elkabeldragning" [418].

6.4.1 Processormodul
A

a
b
c
d
e
f
g

B
A

B

h

l

i

j

m

n

k

o

p

q

Kontakter och socklar
h
i
j
l
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intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

[LAN] RJ‑45-kontakt för anslutning av intelligent Tablet Controller till ett Ethernet-nätverk.
[RS‑485] Reserverad för framtida användning.
[RS‑232] Reserverad för framtida användning.
[Power] Strömkontakt. En strömförsörjningsspänning på 24 V DC krävs och tillhandahålls vid
anslutning till WAGO-strömförsörjningsenheten.
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m [SD CARD] Reserverad för service.
o [USB] USB 2.0 typ A, reserverat för service. Denna kontakt kan INTE användas för anslutning
av processormodulen och I/O-modulen.
p [I/O IF] USB 2.0 typ A. Använd denna kontakt endast för anslutning av processormodulen
och I/O-modulen.

Kontroller och brytare
a [RESET] Knapp för omstart av processormodulen och I/O-modulen.
k [DIP SW] Reserverad för service. Fabriksinställning: Alla brytare är inställda på "AV (OFF
(OFF))".
n [BACKUP] Brytare för att sätta på/stänga av reservströmförsörjningen och bibehålla aktuella
inställningar (levereras av det interna batteriet). Fabriksinställning: "AV (OFF (OFF))". Denna
ställs i "ON (ON (ON))"-position vid driftsättning.
q [Spak] Hjälp vid montering/demontering av modulen på/från en DIN-skena.

LED-indikatorer
b [CPU ALIVE] (Grön) Denna LED blinkar när processorn fungerar normalt. Detaljerad
information om LED-indikering finns i tabellen nedan.
c [ALARM] (Röd) Denna LED tänds om ett fel upptäcks. Detaljerad information om LEDindikering finns i tabellen nedan.
d [RS‑232 Tx] (Grön) Denna LED blinkar när data skickas från serieporten.
e [RS‑232 Rx] (Orange) Denna LED blinkar när data tas emot från serieporten.
f [RS‑485] (Orange) Denna LED blinkar när data överförs via RS‑485-porten.
g [LAN] (Grön) Denna LED lyser endast vid korrekt länkning. LED-indikeringen blinkar när data
överförs.

LED-status och drifttabell (CPU-modul)
Driftförhållanden

CPU ALIVE

LARM

Normalt

Blinkar

AV

Strömavbrott/maskinvarufel

AV

AV

Applikationsprogramvara ej installerad

Blinkar

PÅ

6.4.2 I/O-modul
A

a
b
c
d
e
f

B
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A

g

h

B

i

k

j

l

m

Kontakter
h [DIII (F1/F2) och P1P2 (P1/P2)] 2×2 kommunikationsledningar som kopplar ihop intelligent
Tablet Controller med DIII-kompatibla enheter respektive P1P2-kompatibla enheter. P1P2kopplingen är reserverad för framtida användning.
i [RS‑485] Reserverad för framtida användning.
k [CPU IF] USB 2.0 typ B-kontakt. För anslutning till processormodulen. Fungerar som
strömförsörjning och kommunikationskanal för I/O-modulen.
l [Di1‑4 och Do] Kontakter för anslutning av digitala insignaler (Di) och digitala utsignaler (Do).
Do-kopplingen är reserverad för framtida användning.

Kontroller och brytare
a [RESET] Reserverad för framtida användning.
g [DIII MASTER] Brytare för att ställa in intelligent Tablet Controller som "PRIMÄR" eller
"SEKUNDÄR" i en DIII-NET-konfiguration. Fabriksinställning: vänsterposition (PRIMÄR).
j [DIP SW] Lägesväljare. Fabriksinställning: bit 1 är inställd på: "ON (ON (ON)"); bitar 2–4 är
inställda på: "AV (OFF (OFF))".
m [Spak] Hjälp vid montering/demontering av modulen på/från en DIN-skena.

LED-indikatorer
b [CPU ALIVE] (Grön) Denna LED blinkar när I/O-modulen fungerar normalt. Detaljerad
information om LED-indikering finns i tabellen nedan.
c [ALARM] (Röd) Denna LED tänds eller blinkar om ett fel upptäcks. Detaljerad information om
LED-indikering finns i tabellen nedan.
d [RS‑485] (Orange) Denna LED blinkar när data överförs via RS‑485-porten.
e [P1P2 MONITOR] (Orange) Denna LED blinkar när data överförs via P1P2-linjen.
f [DIII MONITOR] (Orange) Denna LED blinkar vid DIII-NET-kommunikation.

LED-status och drifttabell (I/O-modul)

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
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Driftförhållanden

CPU ALIVE

LARM

Normalt

Blinkar

AV

Maskinvarufel

AV

PÅ

Strömavbrott

AV

AV

Kommunikationsfel mellan processormodulen
och I/O-modulen (10 sekunder eller mer)

PÅ

Blinkar
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7 Installation
7.1 Installation av intelligent Tablet Controller-maskinvaran
intelligent Tablet Controller-komponenter ska monteras på en 35 mm DIN-skena i
ett elskåp. Mer information finns i "6.3.1 Om installationsplats och
monteringsriktning" [413].

7.1.1 Installera de 3 intelligent Tablet Controller-maskinvarukomponenterna så här
1

Placera modulen över toppen på DIN-35-skenan så att den övre kroken på
baksidan krokas i.

2

Tryck modulen i riktning 'a' tills den nedre kroken fästs in i skenan.

3

Dra vid behov i spaken för nedre delarna av modulen i riktning 'b' för att klicka
på modulen på skenan. Använd en spårskruvmejsel vid behov.

4

Upprepa föregående steg för resterande moduler.

b

a

7.2 Om elkabeldragning
I det här kapitlet beskrivs proceduren för anslutning av intelligent Tablet
Controller-paketets komponenter med Daikin-enheter och annan utrustning.
VARNING
▪ Slå inte PÅ strömförsörjningen förrän all kabeldragning är färdig. Det kan leda till
elektrisk stöt.

▪ När kabeldragningen är färdig bör du dubbelkolla att alla kablar är korrekt
anslutna innan du slår på strömförsörjningen.

▪ Alla delar, allt material och elektriska installationer som levereras separat MÅSTE
följa lokala bestämmelser.

INFORMATION
När detta skrivs är vissa kontakter ännu INTE aktiva utan tillhandahålls för framtida
användning.
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7.2.1 Kabelkrav
VARNING
All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter MÅSTE installeras av en behörig
elektriker och installationen MÅSTE följa tillämplig lagstiftning.

All kabeldragning måste uppfylla följande krav:
Anslutning
Nätverkskabel

Tvärsnitt

Maxlängd
—

Anmärkningar

100 m

▪ UTP CAT 5e eller högre
▪ RJ45-kontakt

DIII-NET (F1/F2)

Ø0,75~1,25 mm²
(terminal för max
1,5 mm²)

(a)

Totallängd : 2 000 m ▪ Kabeltyp: 2-trådig isolerad och vinylskärmad
(<1 500 m med
kabel/vinyl cabtyre-kabel eller tvåtrådig
skärmad kabel)
skärmad kabel
Maxlängd(b): 1000 m ▪ Använd INTE flerkärniga kablar med 3 eller
flera kärnor
▪ Använd INTE blandade kabeltyper
▪ Samla ALDRIG ihop kablarna
▪ När du använder en skärmad kabel ska du
bara snluta ena änden av varje skärmtråd till
jorden
▪ Kontrollera att kablarna är dragna och fästa så
att de INTE vidrör ojordade ledande delar som
är frilagda
▪ Kontrollera att ett dragskydd är tillgängligt för
varje kabel som förs in i elskåpet
▪ Mer information om DIII-NET finns i D‑BACS
designguide (ED72721)

Digitala
insignaler
(Di1~Di4, Do)

200 m

▪ Den spänningsfria kontakten ansluten till
insignalsterminalen MÅSTE vara lämplig för
identifiering med 10 mA vid 16 V DC
▪ För pulssignaler: pulsbredd 20~400 ms,
pulsintervall: 100 ms eller mer

230 V AC
strömförsörjning
till WAGOströmförsörjning
senheten

Enligt tillämplig
lagstiftning (terminal
för max 4 mm²)

Enligt tillämplig
lagstiftning

24 V DC
strömförsörjning
till
processormodul
en

Enligt tillämplig
lagstiftning

—

—

5m

USB-kabel
(a)
(b)

▪ Solida eller flertrådiga kablar tillåtna
▪ Det
interna
skyddet
för
WAGOströmförsörjningsenheten har säkring för
2,5 A/250 V
Solida eller flertrådiga kablar tillåtna

Kommersiell USB 2.0-kabel, typ A till typ B
(medföljer intelligent Tablet Controller-paketet)

Totallängd är summan av alla kablar i DIII-NET-nätverket.
Maxlängd är maximalt avstånd mellan 2 anslutningspunkter i DIII-NET‑nätverket.
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7.2.2 Anslutning till annan utrustning
För alla kabeldragningskrav, se "7.2.1 Kabelkrav" [419].
Så här ansluter du DIII-NET-kompatibel utrustning
DIII‑NET är en unik kommunikationsfunktion för luftkonditioneringustrustning,
utvecklad av Daikin. Med DIII-NET kan du centralstyra flera DIII-NET‑kompatibla
luftkonditioneringsenheter genom att ansluta dem till din intelligent Tablet
Controller.
1

Använd F1- och F2-kontakterna på den övre delen av I/O-modulen för
anslutning av DIII‑NET-kommunikation. Dessa 2 kontakter har ingen polaritet.

Ett exempel på anslutning av fler än 2 luftkonditioneringsenheter visas i följande
bild.
Schematiskt kopplingsschema med DIII-kontakter
DIII

F2 F1

b

a

c

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

e
b

a

c

f

a
b
c
d
e
f

Utomhusenhet
UT – UT
IN – UT
Inomhusenhet
Maximalt 7 utomhusenheter kan anslutas.
Max 32 inomhusenheter kan anslutas (en unik DIII-adress krävs för varje enhet).

Så här ansluter du digitala in- och utsignalenheter
intelligent Tablet Controller-enheten kan anslutas med en extern insignalenhet för
att stoppa luftkonditioneringsenheter, med elektriska energimätare för beräkning
av elektricitetsanvändning för individuella luftkonditioneringsenheter eller andra
enheter.
1
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Anslut kontaktinsignalerna eller pulsinsignalerna till kontakterna Di1, Di2, Di3,
Di4 och COM längst ned på I/O-modulen. Terminalernas funktion visas i
följande bild.
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Schematiskt kopplingsschema med Di- och Do-kontakter

Di1
a

Di2

COM

Di3

Di4

COM

Do

b

COM
c

a [Di1] Insignal för tvingande stopp (normalt öppen).
b [Di2] [Di3] [Di4] Digitala insignaler. Kan konfigureras som normalt öppen (A-typ)
eller normalt stängd (B-typ) kontaktsignaer eller som pulssignaler.
c [Do] Tillhandahålls för framtida användning.

Du kan ändra funktionstilldelningen senare.
Mer information om hur du funktionstilldelning finns under "Om beskrivningar av
attribut för administrationspunkter" [452].
Mer information om nödvändig pulsbredd och nödvändigt intervall, se
"7.2.1 Kabelkrav" [419].
INFORMATION
När detta skrivs är den digitala utsignalen Do INTE aktiv, men tillhandahålls för
framtida användning.

OBS!
▪ När insignalen för tvingande stopp sluts skickas en stoppsignal till alla anslutna
enheter. Det finns ingen garanti för att alla enheter faktiskt stoppas och förblir
stoppade under den tid som insignalen för tvingande stopp är aktiv.

▪ När insignalen för tvingande stopp sluts kan de anslutna enheterna inte startas
om förrän kontaktsignalen öppnas igen.

OBS!
▪ COM-terminalerna är alla internt anslutna. Därför kan du använda vilken terminal
som helst. Du kan dock bara ansluta upp till 2 kablar samtidigt till varje COMterminal.

▪ Om tillämpligt ansluts I/O-modulens COM-terminal till den negativa sidan på
enhetens terminaler.

7.2.3 Ansluta strömförsörjningen till alla moduler
För alla kabeldragningskrav, se "7.2.1 Kabelkrav" [419].
Så här ansluter du strömförsörjningen till alla moduler
1

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
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Anslut strömförsörjningen till de 3 terminalerna, L (spänning), N (neutral) och
jord i insignaldelen på WAGO-strömförsörjningsenheten (PSU).
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INFORMATION
Använd en spårskruvmejsel för att manipulera WAGO-strömförsörjningsenhetens
hylsklämma enligt nedan så att kablarna fästs i strömförsörjningen.
b

a

c

a Sätt skruvmejseln i klämmans övre hål och placera den över klämman.
b Tryck klämman nedåt genom att vrida skruvmejseln i riktning 'b' så att klämmans
nedre hål öppnas.
c Sätt kabeln i respektive nedre hål på klämman.

2

Anslut likströmsutsignalen från WAGO-strömförsörjningsenheten till
likströmsinsignalen på processormodulen. Var noga med kablarnas polaritet.

3

Sätt USB-kabelns A-plugg i USB-kontakten
processormodulen. Kontakten är märkt "I/O IF".

4

Sätt USB-kabelns B-plugg i B-kontakten på I/O-modulen.

5

Anslut en jordning till
följande 2 alternativ:

längst

till

höger

på

-terminalen på processormodulen med något av

▪ Anslut terminalen till jordskenan på elskåpet (om någon sådan finns) eller
▪ anslut terminalen till M3-jordskruven på nedre delen av WAGOströmförsörjningsenheten.
24 V DC
+ + - -

CPU
L

I/O

N

POWER

CPU IF

I/O IF

USB
230 V AC
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OBS!
Om du vill ansluta jordkabeln till WAGO-strömförsörjningsenheten kan du bara
använda en fåtrådig ledare med rund vågprofilerad kontakt på ledarens spets.
Placera den runda vågprofilerade kontakten på kabeln på den isolerade delen och
fäst kontakten med en stjärnskruvmejsel.

b

a

a Fåtrådig ledare
b Krympslangskontakt av ringtyp

6

När alla kablar anslutits och dubbelkontrollerats kan du sätta på
strömförsörjningen.
FARA
Strömförsörjningen garanteras ENDAST när "DC OK"-LED-indikeringen på WAGOströmförsörjningsenheten och "CPU ALIVE"-LED-indikeringarna på både
processormodulen och I/O-modulen blinkar.
Om en eller flera av ovanstående lampor inte tänds kontrollerar du om någon
kabeldragning är felaktig.

INFORMATION
En ny processormodul levereras inte med installerad applikationsprogramvara.
Därför lyser "ALARM"-LED-indikeringen rött. Detta är förväntat, se tabellen under
"6.4.1 Processormodul" 4
[
15]. Applikationsprogramvara installeras vid
driftsättningsfasen, se "8.1 Om driftsättning av intelligent Tablet Controllerinstallationen" 4
[ 25] för mer information.

7.2.4 Anslutning av nätverkskabeln
För alla kabeldragningskrav, se "7.2.1 Kabelkrav" [419].
Anslut INTE nätverkskabeln förrän du startar driftsättning av intelligent Tablet
Controller. En nätverkskonflikt kan annars uppstå. Mer information om
driftsättning
av
intelligent
Tablet
Controller-installationen
finns
i
installatörhandboken.
OBS!
Det är alltid bra att isolera intelligent Tablet Controller på ett separat nätverk och
förhindra andra enheter att ansluta till detta nätverk. Vi rekommenderar också att du
skyddar intelligent Tablet Controller mot direkt, obehörig nätverksåtkomst från
externa nätverk.

7.3 Om installation av den Daikin-levererade routern
Installationsinformation finns i handboken som medföljer Daikin-routern. Mer
information om när du ska använda Daikin-routern finns under "5.4 Ytterligare
komponenter i intelligent Tablet Controller-lösningen" [412].
I tabellen nedan visas en översikt över den mest relevanta informationen.
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Krav

Information

Standard-WiFi-namn (SSID)

ASUS

Standard-WiFi-lösenord (åtkomstnyckel) Finns på dekalen på routerns baksida.
Webbadress för konfiguration av
routern

Använd någon av följande:
▪ http://192.168.1.1
▪ http://router.asus.com

Lösenord för konfiguration av routern

Installatörens referenshandbok
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Ej angivet. Det här anger du när du
startar routerns "Quick internet setup
(Snabb internetkonfiguration (Quick
internet setup)"-funktion.
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8 Driftsättning
VARNING
Driftsättning får endast utföras av kvalificerad personal.

FARA
Preliminära elektriska systemkontroller såsom jordkontinuitet, polaritet,
jordmotstånd och kortslutning måste utföras av en kompetent person med hjälp av
en lämplig testmätare.

8.1 Om driftsättning av intelligent Tablet Controller-installationen
När du har verifierat att intelligent Tablet Controller-komponenterna har
installerats och alla nödvändiga kablar har kompletterats kan du starta
driftsättningen av din intelligent Tablet Controller-konfiguration.
I den här driftsättningsfasen ska du göra följande:
▪ Aktivera
databackupbatteriet,
databackupbatteriet" [426].

se

"8.3

Så

här

aktiverar

du

▪ Konfigurera datorn för anslutning till intelligent Tablet Controller, se "8.4 Så här
ansluter du intelligent Tablet Controller för första gången" [426].
▪ Uppgradera till den senaste firmware-versionen, se "8.5 Så här uppgraderar du
till den senaste firmware-versionen" [428].
▪ Konfigurera datum och tid samt ställa in funktionsläge, se "8.6 Så här kör du
driftsättningsverktyget för första gången" [430].
▪ Konfigurera nätverksinställningarna, se "8.7 Så här
nätverksinställningarna (lokalt driftsättningsverktyg)" [431].

konfigurerar

du

▪ Lägga till all ansluten (Daikin) utrustning till intelligent Tablet Controller-appen, se
"8.8 Så här konfigurerar du anslutna enheter snabbt (lokalt
driftsättningsverktyg)" [433].
▪ Om du väljer molnanslutet läge ska du registrera enheterna i Daikin Cloud
Service. Se "8.10 Om nätdriftsättning" [440].
INFORMATION
Om du väljer fristående läge krävs inte det sista steget. Mer information om lägen
finns under "5 Systemöversikt" 4
[ 11].

8.2 Minimumkrav för driftsättningen
Innan du påbörjar konfiguration av intelligent Tablet Controller ska du slutföra
följande förberedelser.
▪ Kontrollera att datorns specifikationer uppfyller minimumkraven som anges
under "14.7 Datorkrav för driftsättning" [478].
▪ Kontrollera att du
driftsättningsverktyget.

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

har
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▪ Den senaste versionen av båda verktygen är tillgänglig på https://my.daikin.eu/
content/denv/en_US/home/applications/software-finder/service-software/unitsoftware/controls/dcc601a51.html.
▪ Kontakta nätverksadministratören och be om följande nätverksinformation för
intelligent Tablet Controller:
- Önskat nätverksnamn för installation av intelligent Tablet Controller
(styrenhetens namn).
- En statisk IP-adress och motsvarande subnätmask.
- IP-adressen för standard-gateway.
- IP-adressen för DNS-servern.
- IP-adressen för alternativ DNS (om sådan finns).
▪ Om du vill ansluta intelligent Tablet Controller till företagets WiFi kontaktar du
nätverksadministratören och ber om nätverksnamnet (SSID) och lösenordet.
▪ Om du vill använda molnanslutningsläge kontrollerar du med
nätverksadministratören att följande portar är öppnade i den utgående
brandväggen:
- port 80 (http) och
- port 443 (https).
intelligent Tablet Controller-lösningen stöder inte användning av en
proxyserver. Om du behöver en proxyserver för vanlig internet-åtkomst måste
den inaktiveras eller förbikopplas för att intelligent Tablet Controller-lösningen
ska fungera.
▪ Kontrollera att strömmen till all ansluten utrustning har satts på.

8.3 Så här aktiverar du databackupbatteriet
För att alla inställningar ska vara kvar, även vid ett strömavbrott, har
processormodulen för intelligent Tablet Controller ett inbyggt batteri. Detta batteri
är inaktiverat som standard.
1

Aktivera detta batteri före driftsättning.

2

Leta upp BACKUP-brytaren på undersidan av processormodulen.

3

Använd en skruvmejsel för att ställa den här brytaren i positionen "ON (ON
(ON))".
BACKUP
ON OFF

8.4 Så här ansluter du intelligent Tablet Controller för första gången
En ny processormodul har den fasta IP-adressen 192.168.0.1 och subnätmasken
255.255.255.0.
För anslutning av den här enheten måste du ändra IP-adressen för datorn till
samma intervall som den här IP-adressen.
1
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Anslut en CAT 5e (eller högre) Ethernet-kabel till processormodulen.
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2

Anslut Ethernet-kabeln till datorn och ändra IP-adressen så att den matchar
processormodulen.

3

Gå till Kontrollpanelen på din dator.

4

I Kontrollpanelen klickar du på Nätverks- och delningscenter >> Ändra
inställningar för nätverkskort.

5

I fönstret Nätverksanslutningar dubbelklickar du på Anslutning till lokalt
nätverk.

6

Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på Egenskaper.

7

I fönstret Egenskaper väljer du Använd följande IP-adress:.

8

Ange följande IP-adress: "192.168.0.2".
INFORMATION
I det här exemplet används 192.168.0.2, men du kan välja valfri adress i intervallet
192.168.0.2~192.168.0.254.

9
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10 Klicka på OK (OK).
För att förhindra störning från trådlösa nätverk kan du inaktivera alla trådlösa
nätverkskort på datorn som följer:
11 I fönstret Nätverksanslutningar högerklickar du på Trådlös nätverksanslutning.
12 Välj inaktivera.
13 Kontrollera att du kan ansluta från datorn till processormodulen. Detta gör du
genom att öppna kommandoprompten på datorn som följer:
14 Klicka på Start-knappen i Windows.
15 Skriv "kommandotolken" eller "cmd" i sökrutan.
16 Klicka på kommandotolk eller Cmd i listan med sökresultat.
17 Pinga IP-adressen för processormodulen. Det här gör du genom att skriva:
"ping 192.168.0.1" och bekräfta genom att trycka på Enter.
Resultat: Du får ett svar som ser ut som följer:

INFORMATION
Om du INTE får några svar utan i stället timeouts kan det vara något fel med
anslutningen. Information om lösning av problemet finns i "14 Tekniska data" 4
[ 76].

8.5 Så här uppgraderar du till den senaste firmware-versionen
Nu när du är ansluten till intelligent Tablet Controller ska du uppgradera firmware
för att optimera intelligent Tablet Controller.
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INFORMATION
Firmware medföljer i versionsuppgraderingsverktyget. Kontrollera att du använder
den senaste versionen av versionsuppgraderingsverktyget enligt beskrivningen i
avsnittet "8.2 Minimumkrav för driftsättningen" 4
[ 25].

1

Extrahera zip-filen med versionsuppgraderingsverktyget VerUpTool.exetill en
mapp på en lokal hårddisk.

2

Starta versionsuppgraderingsverktyget VerUpTool.exe.
Resultat: Fönstret Logga in (Login) visas.

3

Första gången du startar den här versionen visas villkoren för användning. Läs
noga igenom villkoren för användning och acceptera dem.
INFORMATION
Knappen Acceptera (Accept) aktiveras först efter att du har bläddrat ned och läst alla
villkor.

4

Ange lösenordet (password) (standard: "daikin").

5

Kontrollera att IP-adress (IP address) är: "192.168.0.1".

6

Klicka på OK (OK) för att logga in.

7

Kontrollera att firmware-versionen som visas i fönstret Bekräftelse, kör
(Execution Confirmation) är senare än den aktuella versionen.
INFORMATION
Om aktuell version visas som: "---" så är ingen firmware installerad. Så länge ingen
firmware är installerad tänds ALARM LED-indikeringen på processormodulen.

8

Klicka på Kör (Execute) för att bekräfta uppgraderingen.
Resultat: Uppgraderingen genomförs. Vänta tills du får en bekräftelse på att
firmware-versionen är fullständigt uppgraderad.

9

Klicka på OK (OK) för att slutföra installationen.
INFORMATION
Versionsuppgraderingsverktyget stängs automatiskt. Processormodulen startas om
automatiskt och är klar för driftsättning. Om ingen firmware tidigare var installerad
är ALARM LED-indikeringen tänd. Efter installation av den här firmware-versionen ska
ALARM LED-indikeringen inte längre lysa.
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8.6 Så här kör du driftsättningsverktyget för första gången
INFORMATION
Du behöver bara gå igenom den här proceduren vid den första installationen. Om du
flyttar eller installerar om denna intelligent Tablet Controller behöver du inte gå
igenom proceduren igen.

Du startar driftsättningen av intelligent Tablet Controller som följer:
1

Extrahera zip-filen med driftsättningsverktyget CommissioningTool.exe till en
mapp på en lokal hårddisk.

2

Starta driftsättningsverktyget CommissioningTool.exe.
Resultat: Startfönstret visas.

3

Första gången du startar det här verktyget visas villkoren för användning. Läs
noga igenom villkoren för användning och acceptera dem.
INFORMATION
Knappen Acceptera (Accept) aktiveras först efter att du har bläddrat ned och läst alla
villkor.

4

Bekräfta att IP-adressen du ska ansluta till är: "192.168.0.1".

5

Klicka på Verktyg för lokal driftsättning (Local Commissioning Tool). Om
anslutningen lyckas visas verktyget för lokal driftsättning.

6

Ange lösenordet (password) (standard: "daikin") och logga in.

7

Välj tidszon för önskad region i listrutan i fönstret Tidszoninställningar (Time
Zone Settings) och bekräfta genom att klicka på OK (OK).

8

Ange följande i fönstret Konfiguration tid/sommartid (Time/DST Setup):
▪ Klicka på Ändra (Modify) för att ställa in aktuellt datum och aktuell tid.
▪ Om sommartid är tillämplig i din tidszon aktiverar du Sommartidsinställning
(Daylight Saving Time Setting).
▪ Välj då Startdatum (Start Date) och Slutdatum (End Date) för inställningen
Sommartid.
▪ Bekräfta tid- och sommartidsinställningar genom att klicka på OK (OK).

9
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▪ Fristående läge (Stand-alone Mode), eller
▪ Molnanslutet läge (Cloud-connect Mode).
Mer information om de två lägena finns i "5 Systemöversikt" [411].
En vanlig användare kan växla tillbaka från Molnanslutet läge (Cloud-connect
Mode) till Fristående läge (Stand-alone Mode), se "12.3 Så här växlar du från
molnanslutet läge till fristående läge" [473] för mer information.

10 Om du vill använda intelligent Tablet Controller-appen klickar du på Ändra
(Modify) för att ange Verifieringskod (Authentication Code) för appen.
INFORMATION
intelligent Tablet Controller-appen fungerar bara om du anger en verifieringskod. För
din egen säkerhet rekommenderar vi att du anger en säker verifieringskod.

11 Bekräfta alla inställningar genom att klicka på OK (OK).
INFORMATION
Processormodulen startas om. Driftsättningsverktyget startas INTE om automatiskt.
Fortsätt driftsättningen genom att avsluta driftsättningsverktyget och starta det igen.

8.7 Så här konfigurerar du nätverksinställningarna (lokalt
driftsättningsverktyg)
Om du vill använda intelligent Tablet Controller i ditt nätverk måste du konfigurera
nätverksinställningarna.
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INFORMATION
Kontakta nätverksadministratören och be om följande nätverksinformation i förväg:

▪ Styrenhetens namn (namnet på intelligent Tablet Controller som det visas i
nätverket)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Värdnamn
IP-adress
Subnätmask
Standard-gateway
Önskad DNS
Alternativ DNS (om sådan finns)

Efter omstart av driftsättningsverktyget och inloggning på Verktyg för lokal
driftsättning (Local Commissioning Tool) fortsätter du som följer:
1

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Systeminställningar (System Settings) (b)
>> Nätverk (Network) (c).

b
c

a

2

Ange nätverksparametrarna (som gäller för ditt nätverk) som i följande
exempel i fönstret Nätverk (Network).

3

Bekräfta angivna data genom att klicka på OK (OK).
INFORMATION
Processormodulen startas om. Driftsättningsverktyget startas INTE om automatiskt.

Installatörens referenshandbok

32

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

8 | Driftsättning
4

Återställ datorns nätverksinställningar till deras ursprungliga värden.

5

Om du tidigare inaktiverat det så aktiverar du datorns Wi-Fi-adapter.

6

Koppla från Ethernet-kabeln mellan datorn och processormodulen.

7

Anslut en Ethernet-kabel från processormodulen till antingen det lokala
nätverket eller till den Daikin-levererade routern (om någon sådan finns).
Information om konfiguration av den Daikin-levererade routern finns i
"7.3 Om installation av den Daikin-levererade routern" [423].

8.8 Så här konfigurerar du anslutna enheter snabbt (lokalt
driftsättningsverktyg)
Innan intelligent Tablet Controller kan styra några av de anslutna (Daikin)
enheterna måste du lägga till dem som så kallade administrationspunkter.
Mer
information
om
administrationspunkter
"9.1.2 Administrationspunkter" [449].

finns

i

INFORMATION
Om du inte redan gjort det i föregående steg rekommenderar vi att du startar om
intelligent Tablet Controller (genom att trycka på knappen ÅTERSTÄLL (RESET) på
processormodulen) innan du utför lokal driftsättning. Detta rensar listan med tidigare
anslutna enheter som inte längre är anslutna till intelligent Tablet Controller. Mer
information finns i "12.1 Om kända begränsningar" 4
[ 67].

Gör som följer för att lägga till enheter som administrationspunkter:
1

Starta driftsättningsverktyget.

2

Ändra IP-adressen till den nyligen angivna adressen.

3

Logga in på Verktyg för lokal driftsättning (Local Commissioning Tool).

4

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Serviceinställningar (Service Settings) (b)
>> Administrationspunktdataregister (Mgmt. Point Data Register) (c).

b
c

a

Resultat: Fönstret Administrationspunktdataregister (Mgmt. Point Data
Register) visas.
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5

Klicka på Autoregistrering enheter (A/C Auto Register) i det här fönstret för att
visa fönstret Automatsökningsresultat (Auto Search Result). Alla anslutna
enheter visas automatiskt i Sökresultatlista (Search Result List). Alla
sökresultat har både typ av enhet samt specifik port och DIII-NET‑adress.

INFORMATION
Om någon av de anslutna enheterna inte visas i listan kan du lägga till dem manuellt,
se "9.1 Avancerad konfiguration för intelligent Tablet Controller" 4
[ 48].

6

För administrationspunkter med okänd typ (Detaljerad typ = "-") kan du göra
som följer:
▪ Välj en av de okända administrationspunkterna.
▪ Klicka på Detaljerad typ (Detailed Type).
▪ Välj önskad typ i fönstret Administrationspunkttyper (Management Point
Types) och bekräfta.

7

Klicka på Lägg till alla (Add All) om du vill lägga till alla administrationspunkter i
Lista över registerkandidater (Register Candidate List).
INFORMATION
Om den övre registreringsgränsen har nåtts är knapparna Lägg till (Add) och Lägg till
alla (Add All) nedtonade. I det här fallet måste du ta bort en eller flera
administrationspunkter från listan innan du kan lägga till nya administrationspunkter.
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8

Klicka på OK (OK) för att registrera alla enheter från registerkandidatlistan.

9

Klicka på OK (OK) i dataregistret för att återgå till huvudmenyn.
INFORMATION
Processormodulen startas om. Driftsättningsverktyget startas INTE om automatiskt.
Fortsätt driftsättningen genom att avsluta driftsättningsverktyget och starta det igen.

Resultat: Alla enheter är nu registrerade.

8.8.1 Så här använder du fristående läge
1

Ladda ned Daikin intelligent Tablet Controller-appen från Google Play Store
eller App Store.

2

Kör appen efter installation.

3

Bläddra ned till slutet av villkoren för användning och acceptera dem.

Resultat: Du dirigeras om till anslutningssidan.
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4

Ange
verifieringskoden
som
du
definierat
via
det
lokala
driftsättningsverktyget, se "8.6 Så här kör du driftsättningsverktyget för första
gången" [430].

5

Klicka på OK (OK).

Resultat: Du återkommer till huvudskärmen.
Resultat: Du kan se de lokalt driftsatta enheterna.

8.8.2 Så här använder du molnanslutet läge
1

Fortsätt med nätdriftsättningen, se "8.10 Om nätdriftsättning" [440].

8.9 Så här konfigurerar du Avalue-skärmen (tillval)
I lokalt funktionsläge kan du använda Avalue-skärmen med den förinstallerade
intelligent Tablet Controller-appen.
Detta kräver att du ändrar IP-inställningarna från statisk till dynamisk.
1

Öppna intelligent Tablet Controller-appen.
Resultat: Följande skärm visas.
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2

Klicka på Tablet-inställning.
Resultat: Följande skärm visas.

3

Klicka på Maskinvara.
Resultat: Följande skärm visas.

4

Klicka på Ändra intill Nätverksinställningar.
Resultat: Följande skärm visas.

5

Klicka på Ethernet.
Resultat: Följande skärm visas.
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6

Klicka på Ändra ethernet-inställningar.
Resultat: Följande skärm visas.

7

Ändra Statisk till DHCP.

8

Klicka på Spara.
Resultat: Vänta tills en IP-adress visas.

9

Klicka på tillbakaknappen längst ned till vänster.
Resultat: Följande skärm visas.
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10 Klicka på tillbakaknappen igen.
Resultat: Följande skärm visas.

11 Klicka någonstans utanför den gröna rutan.
Resultat: Följande skärm visas.

12 Klicka på Stäng längst ned till höger (inte vänster!).
Resultat: Följande skärm visas.
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13 Klicka på Stäng längst ned till vänster.
Resultat: Följande skärm visas.

14 Klicka på Försök igen.
Resultat: Om fjärrkontrollen är korrekt konfigurerad bör anslutningen vara OK och
anslutna enheter visas i appen.

8.10 Om nätdriftsättning
Om du väljer molnanslutet läge måste du konfigurera och ladda upp
konfigurationen och inställningarna till Daikin Cloud Service.

8.10.1 Så här konfigurerar du konfigurationen och laddar upp den
Gör som följer för att konfigurera och ladda upp konfigurationen och inställningar
till Daikin Cloud Service:
1

Aktivera nätdriftsättningsläget,
nätdriftsättningsläget" [441].

se

"8.10.3

Så

2

Identifiera all ansluten (Daikin) utrustning.

3

Konfigurera ansluten (Daikin) utrustning.

4

Ange din inloggningsinformation för Daikin Cloud Service.

5

Ladda upp konfigurationen till Daikin Cloud Service.

här

aktiverar

du

INFORMATION
Nätdriftsättningen måste göras om varje gång du konfigurerar din miljö (till exempel
redigerar, lägger till eller tar bort utrustning med verktyget för lokal driftsättning).
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8.10.2 Förberedelser
Gör följande förberedelser för anslutning av intelligent Tablet Controller till Daikin
Cloud Service:
▪ Kontrollera att både datorn och intelligent Tablet Controller är anslutna till
önskat lokalt nätverk och till internet.
▪ Kontrollera att funktionsläget för intelligent Tablet Controller är Molnanslutet
läge (Cloud-connect Mode).
▪ Kontrollera att all önskad (Daikin) utrustning är ansluten till intelligent Tablet
Controller och att strömmen är på.
▪ Ange en AirNet-adress för alla inomhusenheter och utomhusenheter, och en DIIINET‑adress för inomhusenheter. De här inställningar utförs med en
kabelansluten fjärrkontroll och görs för varje enhet som du vill styra och
administrera med din Daikin intelligent Tablet Controller. För detta måste du gå
till installationsmenyn på fjärrkontrollen.
Se "12.2 Så här ställer du in grupp och AirNet-adresser" [4 69] för exempel på
hur du gör detta.
Se installatörens referenshandbok för din modell där exakt procedur finns
angiven.
▪ Kontrollera att du har en lista över all ansluten (Daikin) utrustning med följande
information:
- Port och DIII-NET-adress
- Modellnamn
- Serienummer
▪ Anslut med dina Daikin Cloud Service-inloggningsuppgifter på https://
cloud.daikineurope.com och skapa en ny plats. Så fort platsen är skapad
antecknar du LC-numret:
- LC-nr. (LC No): Det registrerade ID-numret för intelligent Tablet Controller.
Detta nummer har följande format: LL1N###### (där # är ett alfanumeriskt
värde).

8.10.3 Så här aktiverar du nätdriftsättningsläget
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1

Starta driftsättningsverktyget och klicka på Verktyg för nätdriftsättning (Net
Commissioning Tool).

2

Ange lösenordet (standard: "daikin") och bekräfta med OK (OK). Fönstret
Verktyg för nätdriftsättning (Net Commissioning Tool) visas.

3

Klicka [1] på Starta driftsättning (Start Commissioning) för att aktivera
nätdriftsättningsläget. Om knappen är inaktiverad är intelligent Tablet
Controller redan i driftsättningsläge och då behövs inte det här steget.
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8.10.4 Så här konfigurerar du inloggningsinformationen
För att ansluta till Daikin Cloud Service vid driftsättningen måste du konfigurera
inloggningsinformationen.
1

Klicka på Konfig.info. lokal styrenhet (LC Information Setup) i verktyget för
nätdriftsättning [2].
Resultat: Följande fönster visas:
a

b
c

2

Fält

Förklaring

a

LC-nr. (LC No)

Unikt identifieringsnummer för intelligent
Tablet Controller, som det är registrerat i
Daikin Cloud Service.

b

Strömfrekvens (Current Strömfrekvens. Välj mellan 50 och 60 Hz.
Frequency)

c

Nätspänning in (AC
Input Voltage)

3
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Ange följande data i det här i fönstret:

Konfigurerar nätspänningen för alla
utomhusenheter. Du kan ange det här
värdet för beräkning av
strömförbrukningen. Välj något av de
förinställda värdena eller ange ett eget
värde.

Klicka på OK (OK) för att bekräfta inställningarna.
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8.10.5 Så här identifierar du all ansluten utrustning
Före driftsättning måste du kontrollera att alla anslutna (Daikin) enheter har en
korrekt DIII-NET‑ och AirNet-adress. Adresskontrollen identifierar felaktiga
adressinställningar (saknade adresser eller dubblettadresser). Identifiera alla
anslutna (Daikin) enheter som följer:
1

Klicka på Adresskontroll (Address Check) i verktyget för nätdriftsättning [3].

2

Klicka på uppspelningsknappen i fönstret Kontrollera adress (Check Address).

3

Vänta tills alla VRV-utomhusenheter och VRV-inomhusenheter visas i listan.
Detta kan ta flera minuter.
INFORMATION
▪ Om du vill göra ändringar av konfigurationen av dina utomhus- och
inomhusenheter kan du pausa kontrollen genom att klicka på pausknappen.
Klicka på uppspelningsknappen för att fortsätta kontrollen.

▪ I den resulterande listan har alla enheter med korrekt adress statusen OK (OK) i
kolumnen Resultat (Result). Alla enheter med felaktiga adresser har FEL (NG) i
kolumnen Resultat (Result). Observera att AirNet-adresserna för inomhusenheter
och utomhusenheter kan konfigureras i fönstret Serviceinställningar (Service
Settings) för den anslutna trådbundna fjärrkontrollen. Om du inte kan få OK (OK)status för vissa enheter kan du utesluta dessa enheter, se "8.10.6 Så här utesluter
du utrustning" 4
[ 44].

▪ Vissa enheter kan visas med modellnamnet Okänt (Unknown). Om detta händer
kan du ange modellnamn i "8.10.7 Så här konfigurerar eller korrigerar du
informationen för alla anslutna enheter" 4
[ 44].

▪ Om appen inte svarar efter steg 3, klickar du på knappen Stäng för att gå tillbaka
till Verktyg för nätdriftsättning (Net Commissioning Tool). Stäng Verktyg för
nätdriftsättning (Net Commissioning Tool) och starta om den. Klicka på [4]
Portkonfiguration så kan du fortsätta.
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4

Kontrollen fortsätter sökningen även om alla enheter har hittats. Om du ser
alla enheter i listan kan du stoppa kontrollen genom att klicka på
stoppknappen.

5

Om kontrollen är slutförd klickar du på Stäng (Close).

Installatörens referenshandbok

43

8 | Driftsättning
8.10.6 Så här utesluter du utrustning
Om du vill att driftdata för vissa utomhusenheter inte längre ska visas i Daikinmolntjänsten kan du utesluta dessa enheter.
Efter att ha tryckt på stoppknappen (se steg 4 i "8.10.5 Så här identifierar du all
ansluten utrustning" [443]) blir knappen Övervakningsundantag aktiv.

1

Välj den utomhusenhet som du vill utesluta.

2

Klicka på knappen Övervakningsundantag.

Resultat: Utomhusenheten och länkade inomhusenheter utesluts.

8.10.7 Så här konfigurerar eller korrigerar du informationen för alla anslutna enheter
1

Klicka på Portkonfiguration (Port Setup) i verktyget för nätdriftsättning [4].
Fönstret Lista med DIII-ledningar (DIII Lines List) visas med alla DIIINET‑adresser som en eller flera enheter är anslutna till.

2

Välj önskad DIII Line.

3

Klicka på Utomhusenheter (Outdoor Units).
Resultat: Fönstret Konfiguration av utomhusenhet (Outdoor Unit Setup) för
den här DIII-NET-adressen visas.

Installatörens referenshandbok

44

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

8 | Driftsättning

4

Ange följande data för den här adressen (om tillämpligt/tillgängligt):

Fält

Förklaring

Ledingsnamn (Line Name)

Ange namn på zonen om omfattas av den här
enheten.

Installationsdatum (Installation Datum för installation av den här enheten på
Date)
formatet åååå/m/d.
▪ Rörlängd (Piping Length)

Om du har den här informationen kan du ange
▪ Påfyllt
köldmedium den i de här fälten. Den här informationen
(Refrigerant Charge Amount) används inte för övervakning, men ingår i
rapporter.
▪ Ytterligare
påfyllt
köldmedium
(Additional
Refrigerant Charge Amount)
5

Välj önskad utomhusenhet i listan över utomhusenheter.

6

Ange eller bekräfta följande information för var och en av dessa enheter:
▪ modellnamn (model name),
▪ serienummer (serial number),
För serienumret kan du använda MFG.NO-numret som visas på enhetens
etikett. Kontrollera dock att det inte finns 2 enheter med samma
serienummer anslutna till intelligent Tablet Controller. Lägg vid behov till ett
tecken i serienumret för att skilja enheterna åt.

7

Bekräfta ändringarna genom att klicka på Tillämpa (Apply)-knappen.

8

Bekräfta alla angivna data genom att klicka på OK (OK).

9

I fönstret Lista med DIII-ledningar (DIII Lines List) klickar du på
Inomhusenheter (Indoor Units).
Resultat: Fönstret Konfiguration av inomhusenhet (Indoor Unit Setup) för den
här DIII-NET-adressen visas.
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10 Välj önskad inomhusenhet i listan över inomhusenheter.
11 Ange eller bekräfta följande information för var och en av de valda
inomhusenheterna:
▪ modellnamn (model name),
▪ serienummer (serial number),
För serienumret kan du använda MFG.NO-numret som visas på enhetens
etikett. Kontrollera dock att det inte finns 2 enheter med samma
serienummer anslutna till intelligent Tablet Controller. Lägg vid behov till ett
tecken i serienumret för att skilja enheterna åt.
▪ installationsplats (installation place).
12 Klicka på Tillämpa (Apply) för att bekräfta ändringarna för den här
inomhusenheten.
13 Bekräfta alla angivna data genom att klicka på OK (OK).
14 I fönstret Lista med DIII-ledningar (DIII Lines List) klickar du på OK (OK) för att
bekräfta alla ändringar.

8.10.8 Så här driftsätter du intelligent Tablet Controller
Du kan driftsätta intelligent Tablet Controller för Daikin Cloud Service genom [5]
Driftsättning (Commissioning) i nätdriftsättningsverktyget.
Förutsättningar: Bara när all enhetsinformation och användarinformation är
korrekt angiven kan du slutföra det sista steget i driftsättningen av intelligent
Tablet Controller. Det här steget består av att skicka all tidigare angiven till Daikin
Cloud Service.
1

Klicka på Driftsättning (Commissioning) i verktyget för nätdriftsättning [5].
Resultat: Verktyget för nätdriftsättning kontrollerar automatiskt om det finns
data som ska överföras och börjar skicka konfigurationen till Daikin Cloud
Service.

Om någon information saknas visas anledningen till varför filöverföringen
misslyckades i fönstret.
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2

Klicka på Stäng (Close) om detta händer. Du kan återgå till huvudskärmen för
verktyget för nätdriftsättning och korrigera eventuella fel.

3

Om något fel uppstår vid överföringen kontaktar du Daikin-supporten.
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4

Om dataöverföringen lyckades klickar du på Stäng (Close) och Avsluta (Exit)
verktyget för nätdriftsättning.

Resultat: Du kan nu gå till Daikin Cloud Service via webbläsaren på adressen:
http://cloud.daikineurope.com.
Alternativt, om en verifieringskod angivits kan du också använda intelligent Tablet
Controller-appen på Daikin-surfplattan (om tillämpligt). Om du inte gjort det, se
"9.1.5 Så här ändrar du funktionsläge" [459].
FARA
Efter genomförd nätdriftsättning måste intelligent Tablet Controller startas om
manuellt (genom tryck på ÅTERSTÄLL (RESET)-knappen på processormodulen).
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9.1 Avancerad konfiguration för intelligent Tablet Controller
Efter driftsättning kan du ytterligare konfigurera eller konfigurera om systemet
med verktyget för lokal driftsättning. I det här finns nödvändig information om hur
du ändrar önskade inställningar.
INFORMATION
Om du väljer Molnanslutet läge (Cloud-connect Mode) och konfigurerar eller
konfigurerar om ditt system måste nätdriftsättningen göras om. Mer information om
nätdriftsättning finns under "8.10 Om nätdriftsättning" 4
[ 40].

9.1.1 Huvudfönstret, översikt
Nedan visas en översikt över huvudfönstret för Verktyg för lokal driftsättning (Local
Commissioning Tool).

a
b
c
d
e
f

g
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h

Fält

Förklaring

a

Ikonförklaring

Visar förklaring för alla ikoner som används i
det här verktyget.

b

Administrationspunktik Alla administrationspunkter anslutna till
on
intelligent Tablet Controller. Mer
information om administrationspunkter
finns i
"9.1.2 Administrationspunkter" [449].

c

Detaljer (Details)

Visar grundläggande information för vald
administrationspunkt.

d

Driftsinställning

Sätter PÅ/stänger AV enheten.

e

Börvärde (Setpoint)

Anger önskad temperaturinställningspunkt
för den valda administrationspunkten (om
tillämpligt).

f

Fläkthastighet (Fan
Speed)-inställning

Anger önskad fläktinställning för vald
administrationspunkt (om tillämpligt).
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Fält

Förklaring

g

Menylista (Menu List)

Visar menyn.

h

Logga av (Logoff)

Loggar ut dig och återgår till
inloggningsskärmen. Vänta i 30 sekunder
innan du loggar in igen.

Förutsättningar: Om du väljer någon av administrationspunkterna kan du göra
något av följande.
1

Du kan sätta PÅ/stänga AV administrationspunkten med driftsinställningen (d).

2

Du kan ändra inställt börvärde för vald administrationspunkt (e).

3

Du kan ändra fläkthastigheten för vald administrationspunkt (f).

Efter några sekunder,
Resultat: tillämpas alla ändringar för vald administrationspunkt;
Resultat: visas alla ändringar också på den anslutna trådbundna fjärrkontrollen
(om tillämpligt).

9.1.2 Administrationspunkter
Vad är en administrationspunkt?
En administrationspunkt är utrustning som övervakas och styrs via intelligent
Tablet Controller.
De typer av administrationspunkter som kan styras med intelligent Tablet
Controller är som följer:
▪ Inomhusenheter
▪ Ventilatorer
▪ Digitala ingångar (Di)
▪ Pulsingångar (Pi)
Så här öppnar du administrationspunktregistret
Om du vill se en lista över alla administrationspunkter gör du som följer:
1

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Serviceinställningar (Service Settings) (b)
>> Administrationspunktdataregister (Mgmt. Point Data Register) (c).

b
c

a

Resultat: Fönstret Administrationspunktdataregister (Mgmt. Point Data Register)
visas.
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I det här registret kan du göra följande:
▪ Registrera nya administrationspunkter automatiskt, se "Så här registrerar du
administrationspunkter automatiskt" [450].
▪ Registrera nya administrationspunkter manuellt, se "Så här registrerar du
administrationspunkter manuellt" [451].
▪ Redigera, kopiera eller ta bort administrationspunkter, se "Så här administrerar
du befintliga administrationspunkter" [452].
▪ Kontrollera om det finns några fel i registret, se "Så här administrerar du
befintliga administrationspunkter" [452].
INFORMATION
Du kan endast göra dessa åtgärder med verktyget för lokal driftsättning. Du kan inte
registrera, redigera eller ta bort administrationspunkter med intelligent Tablet
Controller-appen. Du kan redigera en administrationspunkt med intelligent Tablet
Controller-appen, men du kan egentligen bara ändra namnet, detaljerad information
och ikon för administrationspunkter.

Så här registrerar du administrationspunkter automatiskt
Om du vill lägga till administrationspunkter automatiskt gör du som följer:
1
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I fönstret Administrationspunktdataregister (Mgmt. Point Data Register)
klickar du på Autoregistrering enheter (A/C Auto Register) för att visa fönstret
Automatsökningsresultat (Auto Search Result).
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INFORMATION
Alla sökresultat innehåller följande information:

▪ Typ av administrationspunkt (om det är känt),
▪ Administrationspunktens adress. Adressen består av DIII-NET-porten och
adressen.

2

För administrationspunkter med okänd typ (Detaljerad typ = "‑") kan du göra
som följer:
▪ Välj en av de okända administrationspunkterna.
▪ Klicka på Detaljerad typ (Detailed Type).
▪ Välj önskad typ i fönstret Administrationspunkttyper (Management Point
Types) och bekräfta.
▪ Upprepa för alla andra okända administrationspunkterna.

3

Klicka på Lägg till alla (Add All) om du vill lägga till alla administrationspunkter i
Lista över registerkandidater (Register Candidate List).
FARA
Om den övre registreringsgränsen har nåtts är knapparna Lägg till (Add) och Lägg till
alla (Add All) nedtonade. I det här fallet måste du ta bort 1 eller flera befintliga
administrationspunkter innan du kan lägga till nya.

4

Klicka på OK (OK) för att registrera alla enheter från registerkandidatlistan.

5

Klicka på OK (OK) i dataregistret för att återgå till huvudmenyn.
INFORMATION
Processormodulen startas om. Driftsättningsverktyget startas INTE om automatiskt.
Fortsätt genom att avsluta driftsättningsverktyget och starta om det igen. Under de
första sekunderna kommer de nyligen tillagda administrationspunkterna att visas
som om det är ett kommunikationsfel. Detta kommer att korrigeras när en lyckad
kommunikation har etablerats mellan det här verktyget och administrationspunkten.

Så här registrerar du administrationspunkter manuellt
Om det finns administrationspunkter i ditt system som INTE har identifierats i den
automatiska processen kan du lägga till dem manuellt.
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1

I fönstret Administrationspunktdataregister (Mgmt. Point Data Register)
klickar du på Lägg till (Add).

2

Välj
önskad
typ
av
nya
administrationspunkter
i
fönstret
Administrationspunkttyper (Management Point Types) och bekräfta.
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3

Välj önskade attribut för de nya administrationspunkterna i fönstret
Administrationspunktattribut (Mgmt. Point Attributes) och bekräfta.
INFORMATION
Flikarna och posterna i fönstret Administrationspunktattribut (Mgmt. Point
Attributes) varierar beroende på vald typ. Mer information finns under "Om
beskrivningar av attribut för administrationspunkter" 4
[ 52].

Så här administrerar du befintliga administrationspunkter
Utöver att lägga till nya administrationspunkter kan du också administrerar
befintliga administrationspunkter:
1

Ta bort en befintlig administrationspunkt: Välj önskad administrationspunkt
och klicka på Ta bort (Delete).

2

Redigera en befintlig administrationspunkt: Välj önskad administrationspunkt
och klicka på Redigera (Edit).

3

Kopiera en administrationspunkt: Välj önskad administrationspunkt och klicka
på Kopiera (Copy).
FARA
Om du kopierar en befintlig administrationspunkt ska du redigera minst fälten Namn
(Name) och Adress (Address) för kopian. Du kommer annars att få adressdubblettfel.
Om du inte är säker på din redigering kan du klicka på Kontrollera (Check) för att se
om det finns några fel.

4

Kontrollera eventuella fel: Klicka på Kontrollera (Check) för att kontrollera att
det inte finns några fel i administrationspunktregistret.

Om beskrivningar av attribut för administrationspunkter
Följande avsnitt beskriver fönstren med attribut för administrationspunkter mer i
detalj.
Gemensam 1 (Common 1)-fliken
På den här fliken finns gemensamma poster för alla typer av
administrationspunkter. Antalet visade poster kan variera, beroende på typ av
administrationspunkter.
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a
b
c

d

e
f
g

Fält

Förklaring

a

Portnr. (Port No.)

Administrationspunktens
portnummer. En lista över
värdeintervall finns i tabellen nedan.

b

Adress (Address)

Administrationspunktens portadress.
(a)
Om du vill ändra ett värde klickar
du på en listruta och väljer önskat
värde. En lista över värdeintervall
finns i tabellen nedan.

c

Detaljerad typ (Detailed Type) Tidigare vald typ av
administrationspunkt.

d

Adm.pkt.ID (Mgmt. Pt. ID)

Administrationspunkt-ID. Detta väljs
automatiskt av systemet och KAN
INTE ändras.

e

Namn (Name)

Administrationspunktens namn (upp
till 12 tecken). Du kan ändra namnet
genom att klicka på Ändra (Modify).

f

Detaljerad info. (Detailed
Info.)

Information om
administrationspunkten, vid behov
(upp till 50 tecken). Klicka på Ändra
(Modify) om du vill lägga till mer
information eller ändra den tillagda
informationen

g

Ikon (Icon)

Ikon för vald typ av
administrationspunkt. Klicka på
Ändra (Modify) om du vill ändra den
här ikonen och välj sedan önskad
ikon.

(a) Alla adresser MÅSTE vara olika. Ett fel uppstår om du väljer en dubblettadress.

Tabell med acceptabelt intervall för administrationspunkters portnummer och
adresser
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Detaljerad typ Portnr.

Adress

Di / Pi

1

2~4 (standard: 2)

Inomhus

1

1‑00~4‑15 (standard: 1‑00)
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Detaljerad typ Portnr.

Adress

Ventilator

1‑00~4‑15 (standard: 1‑00)

1

Ventilator (Ventilator)-fliken
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Fält

Förklaring

Ventilator (Ventilator)

Väljer du ventilationsläge aktiveras fliken Ventilator
(Ventilator) för den här ventilationsenheten i
intelligent Tablet Controller-appen. Om du väljer
detta aktiveras fälten Luftbyte (Fresh Up) och Autoluftvolym (Auto Air Volume). Aktivera det här
alternativet om du vill ge slutanvändare kontroll
över ventilationsläget för anslutna
ventilationsenheter.

Luftbyte (Fresh Up)

Om du väljer detta läggs Luftbyte (Fresh Up)operationer till Ventilationsmängd (Ventilation
Amount) på fliken Ventilator (Ventilator) i intelligent
Tablet Controller-appen. Aktivera det här
alternativet om du vill ge slutanvändare möjlighet
att aktivera/inaktivera läget Luftbyte (Fresh Up) för
anslutna ventilationsenheter. En kortfattad
beskrivning av ventilationsläget finns i
informationsrutan nedan.

Auto-luftvolym (Auto Air
Volume)

Om du väljer detta läggs Auto (Auto)-operationer till
Ventilationsmängd (Ventilation Amount) i intelligent
Tablet Controller-appen. Aktivera det här
alternativet om du vill ge slutanvändare möjlighet
att aktivera/inaktivera läget Auto-luftvolym (Auto Air
Volume) för anslutna ventilationsenheter. När du
väljer något av alternativen Auto (Auto) regleras
lufttrycket automatiskt som svar på CO2-nivåer (om
korrekt CO2-sensor är installerad).
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INFORMATION
Vid normal drift är den volym av friskluft som förs in i luften och luften i rummet som
förs ut lika stor. När någon av Luftbyte (Fresh Up)-operationerna i intelligent Tablet
Controller-appen väljs kan mängden friskluft som förs in i rummet vara mindre eller
större än luften som förs ut (detta sista alternativ kan anges på den anslutna
trådbundna fjärrkontrollen). 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 att
sjukhuslukter och bakterier i luften flödar ut från rummet till korridorer.

Dio (Dio)-fliken

Fält

Förklaring

Punkttyp (Point Type)

Välj om den digitala insignalen är en normalt öppen
(A-typ (A type)) eller normalt stängd (B-typ (B type))
kontaktinsignal.

Driftläge (Operation Mode) Välj om den digitala insignalen är en normal
kontaktinsignal eller en utrustningsfelinsignal.
Puls (Pulse)-fliken
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Fält

Förklaring

Pulsmängd (Pulse Amount) Pulsmängden är det faktiska antalet pulser som
tagits emot från den anslutna utrustningen dividerat
med pulsstegvärdet. Klicka på Ändra (Modify) för att
återställa eller ange pulsmängden (standard: –1).
▪ –1: Den aktuella pulsmängden bibehålls.
▪ 0: Pulsvärdet återställs till 0.
▪ Övriga värden: Den specificerade pulsmängden
tillämpas.
Pulssteg (Pulse Step)

Modifieraren som bestämmer efter hur många
pulser som tagits emot av den anslutna
utrustningen, pulsmängden ökas med 1. Exempelvis
om pulssteget är angivet till 4 och 100 pulser tas
emot kommer pulsmängden att anges till 25. Klicka
på Ändra (Modify) eller ändra pulssteget.(a)

Enhet (Unit Label)

Önskad måttenhet som visas på huvudskärmen för
intelligent Tablet Controller-appen i vyn Lista (List).
Exempelvis kWh, m³ o.s.v. Klicka på Ändra (Modify)
för att ange måttenhet (upp till 8 tecken).

Effektförhållande (Power
Ratio)

Den modifierare som omvandlar pulsmängden till
vald måttenhet. Om effektförhållande t.ex. är
angivet till 10,00 och enhetsetiketten är angiven till
kWh motsvarar en puls 10,0 kWh. Klicka på Ändra
(Modify) för att ange effektförhållandet (standard:
1,00).

(a) För så exakt övervakning som möjligt ska du ha pulssteget 1 och i stället variera
effektförhållandet för att matcha den faktiska insignalen.

Beräkningen av strömförbrukningen går till så här:
▪ Faktiskt antal mottagna pulser/[Pulssteg]=[Pulsmängd]
▪ [Pulsmängd]×[Effektförhållande]=strömförbrukning
Exempel:
Fält

Värde

Pulssteg (Pulse Step)

3

Enhet (Unit Label)

kWh

Effektförhållande (Power Ratio)

10,00

Faktiskt antal mottagna pulser (Actual
number of pulses received)

3000

Pulsmängd (Pulse Amount)

3000/3=1000

Effektförbrukning (Power consumption) 1000×10,00=10000 kWh
När du väljer Pulsinsignalenhet (Pulse Input Device) och klickar på Detaljer (Details)
ser du angivna data på huvudskärmen för intelligent Tablet Controller-appen och
det lokala driftsättningsverktyget.
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När du väljer vyn Lista (List) visas strömförbrukningen uppmätt med
Pulsinsignalenhet (Pulse Input Device) på huvudskärmen för intelligent Tablet
Controller-appen.

9.1.3 Så här ändrar du datum och tid
Om du vill ändra eller korrigera datum- och tidsinställning för intelligent Tablet
Controller som följer:
1

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Serviceinställningar (Service Settings) (b)
>> Tidszon (Time Zone) (c).

b
c

a

2
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Välj önskad tidszon och bekräfta ditt val.

Installatörens referenshandbok

57

9 | Drift

3

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Systeminställningar (System Settings) (b)
>> Tid/sommartid (Time/DST) (c).

b
c

a
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4

Klicka på Ändra (Modify) för att ändra datum- och tidsinställning.

5

Du kan välja att aktivera (Aktivera (Enable)) eller inaktivera (Inaktivera
(Disable)) sommartidsinställningar.

6

Om det är aktiverat anger du start- och slutdatum för sommartid.

7

Klicka på OK (OK) för att bekräfta alla ändringar.
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INFORMATION
Den tid du just angivit tillämpas inte förrän du klickar på OK (OK).

9.1.4 Så här ändrar du nätverksinställningar
Om du vill ändra eller uppdatera nätverksinställningarna för intelligent Tablet
Controller gör du som följer:
1

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Systeminställningar (System Settings) (b)
>> Nätverk (Network) (c).

b
c

a

2

Ändra nätverksparametrarna som i följande exempel i fönstret Nätverk
(Network).

3

Bekräfta angivna data.
INFORMATION
Om någon nätverksinställningar har ändrats startas processormodulen om.
Driftsättningsverktyget startas INTE om automatiskt. Fortsätt konfigurationen genom
att avsluta driftsättningsverktyget och starta det igen.

9.1.5 Så här ändrar du funktionsläge
Om du vill växla mellan fristående läge och molnanslutet läge gör du som följer:
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1

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Serviceinställningar (Service Settings) (b)
>> Funktionsläge (Function Mode) (c).

b
c

a

2

Välj önskat funktionsläge för intelligent Tablet Controller i:
▪ Fristående läge (Stand-alone Mode), eller
▪ Molnanslutet läge (Cloud-connect Mode)
Mer information om båda lägena finns i "5 Systemöversikt" [411].

INFORMATION
En platsadministratör kan bestämma sig för att avbryta sitt abonnemang på
Molnanslutet läge (Cloud-connect Mode) och växla till Fristående läge (Stand-alone
Mode) via appen, se "12.3 Så här växlar du från molnanslutet läge till fristående
läge" 4
[ 73].

3

Om du vill använda intelligent Tablet Controller-appen klickar du på Ändra
(Modify) för att ange verifieringskoden för appen (Verifieringskod
(Authentication Code)).
INFORMATION
intelligent Tablet Controller-appen fungerar bara om du anger en Verifieringskod
(Authentication Code). För din egen säkerhet rekommenderar vi att du anger en
säker verifieringskod.

4
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Bekräfta alla inställningar genom att klicka på OK (OK).
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INFORMATION
Om någon nätverksinställningar har ändrats startas processormodulen om. Fortsätt
konfigurationen genom att avsluta driftsättningsverktyget och starta det igen.
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10 Underhåll
10.1 Så här anger du underhållsläge för utrustning
Underhållsfunktionen anger eller avbryter Underhåll pågår (Under Maintenance)status för administrationspunkter i administrationspunktregistret. Den här
funktionen KAN INTE ställa intelligent Tablet Controller i underhållsläge, endast de
anslutna administrationspunkterna. Om du behöver utföra underhåll på en eller
flera av administrationspunkterna måste du ändra deras status till Underhåll pågår
(Under Maintenance).
FARA
Administrationspunkter med status Underhåll pågår (Under Maintenance):

▪ KAN INTE styras via intelligent Tablet Controller.
▪ KAN INTE övervakas.
▪ KAN INTE anges som mål för automatiska kontrollfunktioner.
Om du vill ändra underhållsinställningarna för administrationspunkter gör du som
följer:
1

Klicka på Menylista (Menu List) (a) >> Systeminställningar (System Settings) (b)
>> Underhåll (Maintenance) (c).

b
c

a

I fönstret Underhållsinställningar (Maintenance Settings) kan du göra följande:
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2

Välj
önskade
administrationspunkter
i
listan
Tillgängliga
administrationspunkter (Available Management Points) och klicka på Lägg till
(Add) för att lägga till dem i listan Punkter där underhåll pågår (Points under
Maintenance).

3

Välj önskade administrationspunkter i listan Punkter där underhåll pågår
(Points under Maintenance) och klicka på Ta bort (Remove) för att ta bort dem
från den här listan.
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4

Bekräfta ändringar med OK (OK).

10.2 Så här uppgraderar du firmware
Daikin arbetar hela tiden för att ge dig en bättre upplevelse. För att intelligent
Tablet Controller ska fungera så smidigt som möjligt ska du använda den senaste
firmware-versionen.
De
senaste
versionerna
av
båda
verktygen
(versionsuppgraderingsverktyget och driftsättningsverktyget) är tillgängliga på
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.
Du
kan uppgradera till den senaste versionen som följer:
1

Starta versionsuppgraderingsverktyget VerUpTool.exe.
Resultat: Fönstret Logga in (Login) visas.

2

Första gången du startar det här verktyget visas villkoren för användning. Läs
noga igenom villkoren för användning och acceptera dem.
INFORMATION
Knappen Acceptera (Accept) aktiveras först efter att du har bläddrat ned och läst alla
villkor.
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3

Ange lösenordet (password) (standard: "daikin").

4

Kontrollera att IP-adress (IP address) är den aktuella IP-adressen för
processormodulen.

5

Klicka på OK (OK) för att logga in.
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6

Kontrollera att firmware-versionen som visas i fönstret Bekräftelse, kör
(Execution Confirmation) är senare än den aktuella versionen.

7

Klicka på Kör (Execute) för att bekräfta uppgraderingen.
Resultat: Uppgraderingen genomförs. Vänta tills du får en bekräftelse på att
firmware-versionen är fullständigt uppgraderad.

8

Klicka på OK (OK) för att slutföra installationen.

Resultat: Uppgraderingsverktyget stängs automatiskt.

10.3 Så här byter du databackupbatteriet
FARA
Använd endast batterier av typen som anges i "14.5 Övriga intelligent Tablet
Controller-specifikationer" 4
[ 77]. Det finns en explosionsrisk om det interna
batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.
Kasta batterierna i enlighet med instruktionerna i "11 Avfallshantering" 4
[ 66].

Processormodulen har ett internt batteri som används som backup. Du kan byta
batteriet som följer:
1

Stäng av strömförsörjningen till processormodulen.

2

Ta bort de 4 skruvarna på baksidan av processormodulen.

3

Ta bort den övre luckan på processormodulen.

4

Leta upp batteriet på kretskortet och ta bort det. Använd en spårskruvmejsel
vid behov.

a

a Batteriets position
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5

Sätt i det nya batteriet. Kontrollera att det nya batteriet är korrekt monterat
(pluspolen uppåt).

6

Sätt tillbaka locket och dra åt skruvarna.

7

Sätt på strömförsörjningen till processormodulen.
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11 Avfallshantering
FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION
Det finns en explosionsrisk om det interna batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.
Byt batteriet enligt instruktionerna
databackupbatteriet" 4
[ 64].

i

"10.3

Så

här

byter

du

▪ Båda intelligent Tablet Controller-modulerna är märkta med följande symbol:

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter inte ska läggas i osorterat
hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av
systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en
behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.
Enheterna måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för
återanvändning, återvinning och reparation. Genom att säkerställa en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din
installatör eller kommunen.
▪ Processormodulen innehåller ett utbytbart batteri, märkt med följande symbol:

Detta betyder att batteriet inte får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk
symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet
innehåller en tungmetall över en viss koncentration.
Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).
Förbrukade
batterier
måste
behandlas
på
en
specialiserad
behandlingsanläggning för återanvändning. Genom att säkerställa en korrekt
avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
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12 Bilaga
12.1 Om kända begränsningar
12.1.1 Kompatibilitet med KRP928 (gränssnittsadapter för DIII‑NET)
När en KRP928-adapter används för anslutning av inomhusenheter ska du vara
medveten om följande beteende och begränsningar.
▪ Valbara börvärden är begränsade till de värden som anges nedan, oavsett vilken
enhet som är ansluten.
- Uppvärmning: 14~28°C
- AutoHeat: 14~28°C
- AutoCool: 18~32°C
- Kylning: 18~32°C
- Det är dock möjligt att ange ett börvärde utanför dessa intervall med en
trådbunden fjärrkontroll. I det här fallet visar intelligent Tablet Controller det
konfigurerade börvärdet även om det är utanför de ovan angivna gränsvärdena
för adaptern.
▪ Trots att fläktinställningar kan konfigureras med intelligent Tablet Controller har
adaptern INTE stöd för dessa operationer. Därför kommer eventuella
konfigurerade fläktinställningar inte att ha någon effekt.
▪ Vissa "R/C ENABLE/DISABLE"-inställningar konfigurerade i intelligent Tablet
Controller åsidosätts av adaptern.
▪ Se relevant tabell i KRP928-dokumentationen.

12.1.2 Enheter som ej är anslutna visas i verktyget för lokal driftsättning
Listan Sökresultatlista (Search Result List) i det lokala driftsättningsverktygets
fönster Automatsökningsresultat (Auto Search Result) kan innehålla enheter som
inte längre är anslutna till intelligent Tablet Controller (se "8.8 Så här konfigurerar
du anslutna enheter snabbt (lokalt driftsättningsverktyg)" [4 33]). Detta gör att
'spökenheter' kan visas i intelligent Tablet Controller-appen eller Daikin Cloud
Service-gränssnittet, med en statusikon som indikerar ett kommunikationsfel.
För att undvika sådana 'spökenheter' startar du om intelligent Tablet Controller
(genom att trycka på knappen ÅTERSTÄLL (RESET) på processormodulen) innan du
utför lokal driftsättning. Detta rensar listan med tidigare anslutna enheter.

12.1.3 Hitta IP-adressen för intelligent Tablet Controller
Om du vill ansluta till intelligent Tablet Controller men inte känner till IP-adressen
och den inte är enligt fabriksinställningen (192.168.0.1) kan du försöka hämta IPadressen med följande steg.
Så här får du fram IP-adressen om du använder Daikin-routern
Förutsättningar: Om du använder Daikin-routern
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1

Öppna routerns konfigurationssida i en webbläsare. För anslutningsdetaljer, se
tabellen under "7.3 Om installation av den Daikin-levererade routern" [4 23],
eller den handbok som medföljde routern. Vanligtvis kan routerns
konfigurationssida nås genom att skriva http://router.asus.com i webbläsarens
adressfält.

2

Logga in med inloggningsuppgifterna för routern. Dessa har angivits vid
installation av routern.

3

Gå till General (Allmänt) >> Network map (Nätverkskarta) >> Clients (Klienter)
(klicka på Clients (Klienter)-ikonen).

4

Sök efter intelligent Tablet Controllers MAC-adress i tabellen Client status
(Klientstatus). MAC-adressen är tryckt på processormodulens etikett.

5

Till höger om MAC-adressen finns IP-adressen för intelligent Tablet Controller.
OBS!
Du kan INTE återställa nätverksadressen för processormodulen till den
fabriksinställda IP-adressen 192.168.0.1.

OBS!
Om du inte kan inloggningsuppgifterna till routern kan du återställa routern till
fabriksinställningarna genom att trycka på Reset-knappen på baksidan i minst 5
sekunder. I det fallet kan nätverkskonfigurationen skilja sig från intelligent Tablet
Controllers nätverkskonfiguration, vilket gör det svårare att hämta IP-adressen för
intelligent Tablet Controller.

Så här får du fram IP-adressen om intelligent Tablet Controller är ansluten till en
nätverksanslutning
Om intelligent Tablet Controller är ansluten till ett lokalt nätverk kontaktar du
systemadministratören eller söker upp proceduren för att hämta en lista med
anslutna klienter i handboken för den relevanta routermodellen.
OBS!
Du kan INTE återställa nätverksadressen för processormodulen till den
fabriksinställda IP-adressen 192.168.0.1.

OBS!
Om du inte kan inloggningsuppgifterna till routern kan du återställa routern till
fabriksinställningarna genom att trycka på Reset-knappen på baksidan i minst 5
sekunder. I det fallet kan nätverkskonfigurationen skilja sig från intelligent Tablet
Controllers nätverkskonfiguration, vilket gör det svårare att hämta IP-adressen för
intelligent Tablet Controller.

12.1.4 Göra om nätdriftsättningsproceduren
Nätdriftsättningsproceduren (se "8.10 Om nätdriftsättning" [440]) måste köras:
▪ När intelligent Tablet Controller används i molnläget och du ändrar inställningar
med verktyget för lokal driftsättning (t.ex. tillägg av administrationspunkter, ...).
▪ Varje gång du byter från fristående läge till molnläge.

Installatörens referenshandbok

68

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

12 | Bilaga

12.2 Så här ställer du in grupp och AirNet-adresser
Följande är ett exempel på hur du anger Grupp- och AirNet-adresser med en
trådbunden fjärrkontroll (BRC1H51W, BRC1H51K och BRC1H51S).
Om du använder en annan fjärrkontroll, se installatörens referenshandbok för din
modell där exakt procedur finns angiven.

12.2.1 Om installatörsmenyn
Du kan göra följande inställningar på installatörsmenyn:
Kategori

Ikon

Skärminställningar

Inställningar
Ljusstyrka

Kontrast

Statusindikatorinställningar

Intensitet

Lokala inställningar

Lokala inställningar för
inomhusenhet
Lokala inställningar för
fjärrkontroll

Diverse inställningar

Gruppadress och AirNet-adress

Förregling med externa indata

Tvingad fläkt PÅ

Huvudenhet för kylning/
uppvärmning
Test av larmet för
köldmediumläckage
Information

12.2.2 Så här kommer du åt installatörmenyn
Förutsättningar: Fjärrkontrollen visar hemskärmen.
1
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Håll ned

tills informationsskärmen visas:
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INFORMATION
▪ Vilka ikoner som visas på informationsskärmen beror på aktuell driftstatus.
Fjärrkontrollen kan visa fler eller färre ikoner än de som visas här.

▪ På informationsskärmen visas alltid den senaste programvaruversionen, oavsett
driftstatus.

2

På informationsskärmen håller du samtidigt ned
till installatörsmenyn:

och

och tills du kommer

Resultat: Du har nu tillgång till installatörsmenyn.

12.2.3 Gruppadress
Om du vill centralstyra utrustning måste du ange adresser för:
▪ Grupper ("Group") och/eller
▪ Enheter ("Group(Unit)").
Gruppadress och AirNet-adressmenyn har två nivåer. Du definierar grupper och/
eller enheter på första nivån och anger eller frisläpper adresser för de grupperna
och/eller enheterna på den andra.
Adress
Första nivån

Beskrivning
Grupp (Group)

En grupp är en grupp av inomhusenheter.
När du anger adresser för grupper behöver du INTE definiera ett
enhetsnummer.
Enhet (Group(Unit))

En enhet är en individuell inomhusenhet.
Ange vilken inomhusenhet som du vill ange en adress för.
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Adress
Andra nivån

Beskrivning
Definiera en adress för inomhusenheten.

Om du vill ANGE en adress kontrollerar du att

är valt.

Tillämpa inställningar.

Om du vill FRISLÄPPA en tidigare angiven adress ändrar du
och tillämpar inställningarna.

till

12.2.4 AirNet-adress
Om du vill ansluta systemet till AirNet-övervaknings- och diagnostiksystemet måste
du ange AirNet-adresser för:
▪ Inomhusenheter ("I/U")
▪ Utomhusenheter (O/U)
Gruppadresser och AirNet-adressmenyn har två nivåer. Du definierar grupper och/
eller enheter på första nivån och anger eller frisläpper adresser för de grupperna
och/eller enheterna på den andra.
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Adress
Första nivån

Beskrivning
Inomhusenhet (I/U)

Ange vilken inomhusenhet som du vill ange en AirNet-adress för.

Gå vidare till nästa nivå.

Utomhusenhet (O/U)

Ange vilken utomhusenhet som du vill ange en AirNet-adress för.

Gå vidare till nästa nivå.
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Adress

Beskrivning

Andra nivån

Definiera en adress för inomhus-/utomhusenheten.

Om du vill ANGE en adress kontrollerar du att

är valt.

Tillämpa inställningar.

Om du vill FRISLÄPPA en tidigare angiven adress ändrar du
och tillämpar inställningarna.

till

12.3 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. Se även "5.1 Om Daikins intelligent
Tablet Controller-lösning" [411].
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.
Resultat: Följande skärm visas.

2

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

3

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

4

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

5

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

Klicka på Ok (Ok).

Resultat: Systemet startas om. Du kan nu använda scheman och förregling via lokal
styrning.
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13 Copyright och varumärken
SDHC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3DC, LLC.
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14 Tekniska data
▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikinwebbplatsen (allmänt tillgänglig).
▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

14.1 Externa mått
14.1.1 intelligent Tablet Controller-moduler på framsidan
152
106.5

130

116

4

6.5

130

(mm)

14.1.2 intelligent Tablet Controller-moduler på sidan
Processormodul och I/O-modul

50

50

39

45

(mm)
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14.1.3 WAGO-strömförsörjningsenhet
50

92

136
(mm)

14.2 Omgivningskrav
Art.

Specifikation

Drifttemperatur

–10~+50°C

Lagringstemperatur

–20~+60°C

Relativ luftfuktighet

10~85% RH (utan kondens)

14.3 Elskåp
Specifikationerna för elskåpet finns i "6.3.1 Om installationsplats och
monteringsriktning" [413].

14.4 Strömförbrukningsspecifikationer
Art.

Specifikation

Relaterad nätspänning in

110~220 V AC

Strömfrekvens in

50~60 Hz

Strömförbrukning processormodul och
I/O-modul

▪ Max: 13 W (11 W+2 W)
▪ Typisk: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Mer detaljerade specifikationer för WAGO-strömförsörjningen finns i handboken
som medföljer WAGO-strömförsörjningen.

14.5 Övriga intelligent Tablet Controller-specifikationer

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
4P420109-1F – 2020.12

Art.

Specifikation

Typ av internt batteri

BR2032 (3 V)

Internt batteri, uppskattat tid (typisk)
som data lagras utan ström till
styrenheten

6,5 år
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Art.

Specifikation

Säkring processormodul och I/O-modul

Lödd fast, 250 V AC, F2.5AL

Max avvikelse realtidsklocka

30 sekunder per månad

Max antal enheter styrda av intelligent
Tablet Controller

▪ 7 utomhusenheter
▪ 32 inomhusenheter

14.6 Schematisk konfiguration för intelligent Tablet Controller
d

e

f

g

http://cloud.daikineurope.com

RJ-45

a 24 V DC

c

b

DIII-NET

i

i

i

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1/F2

LAN

+ + - -

h

OUT
IN
F1, F2 F1, F2
L

N

POWER

CPU IF

I/O IF

Di1~Di4

USB
230 V AC

l
j*

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
*

l

k*

WAGO-strömförsörjningsenhet
Processormodul
I/O-modul
Daikin-surfplatta (tillval)
Daikin Cloud Service
Daikin Cloud Service
Gateway för lokalt nätverk (Daikin-router, tillval)
Utomhusenhet ansluten till DIII‑NET
Inomhusenhet ansluten till DIII‑NET
Insignal för tvingande stopp
Digitala insignaler (kan konfigureras som kontaktinsignaler eller pulsinsignaler)
Kabelansluten fjärrkontroll
Det här är ett konceptuellt kopplingsschema. För korrekt inkoppling av kontakterna Di1~Di4, se "Så här ansluter du digitala
in- och utsignalenheter" 4
[ 20].

14.7 Datorkrav för driftsättning
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Art.

Specifikation

OS

Windows 7 Professional (32-bit) eller
senare
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Art.

Specifikation

Minne

Minst 2 GB RAM

Hårddisk

Minst 20 GB ledigt hårddiskutrymme

Portar

1 RJ45-port

Webbläsare

Någon av följande:
▪ Internet Explorer Version 9, 10 eller
11
▪ Google Chrome
▪ Mozilla Firefox
▪ Apple Safari

14.8 Standardlösenord för verktyg
Verktyg

Lösenord

Inloggningslösenord för
versionsuppgraderingsverktyget

"daikin"

Inloggningslösenord för lokalt
driftsättningsverktyg
Inloggningslösenord för verktyget för
nätdriftsättning
Verifieringskod för intelligent Tablet
Controller-appen
(a)
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Ej angiven (tom)(a)

Du kan inte använda intelligent Tablet Controller-appen utan en angiven verifieringskod.
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