
Daikin on Site je cloudový nástroj pro monitorování 

a ovládání s jedinečnou řadou inteligentních služeb 

Výhody
Systém Daikin on Site je navržen pro následující účely: 

 › Zvýšení provozuschopnosti a omezení neplánovaných výpadků

 › Optimalizace účinnosti, menší plýtvání energií a úspora provozních nákladů

 › Prodloužení životnosti a menší opotřebení v důsledku nevhodného používání 

 › Lepší porozumění optimálnímu používání jednotek, 

včetně doporučení od odborníků společnosti Daikin
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Dálkové monitorování Analýzy

Webová aplikace
Uživatelsky přívětivé a předem defi nované uživatelské rozhraní 

pro každou uživatelskou roli. Rozhraní lze přizpůsobit konkrétním 

potřebám uživatelů. Tato aplikace vám umožňuje monitorovat 

a analyzovat širokou řadu informací vztahujících se k provozním 

údajům z jednotky.

Oznámení výstrahy
Informace o výstrahách jsou předávány v reálném čase (nebo 

v případě potřeby plánovaně). Výstrahy jsou dostupné na 

ovládacích prvcích jednotek nebo na webu Daikin on Site 

a zároveň jsou e-mailem zasílány stanoveným osobám. Určený 

Přehled funkcí

uživatel nebo zodpovědný servis provede nezbytné kontroly 

a následné analýzy při přípravě nápravných opatření.

Analýza výkonových parametrů
Systém Daikin on Site umožňuje monitorovat provozní údaje 

jednotky na našem centrálním cloudovém serveru (v rámci EU). 

Tímto způsobem můžeme analyzovat provozní trendy a statistické 

údaje z jednotek.

Tyto informace jsou dostupné online v podobě interaktivních grafi k, 

seznamů hodnot a seznamů výstrah a událostí. 
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Aktivní monitorování pomocí systému Daikin on Site
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Společnost Daikin Europe N.V. se účastní programu organizace 

Eurovent na certifikaci klimatizačních jednotek (AC), kapalinového 

chlazení (LCP), vzduchotechnických jednotek (AHU) a jednotek 

fan coil (FCU). Platnost certifikátu si můžete zkontrolovat online: 

www.eurovent-certification.com nebo www.certiflash.com

Výrobky společnosti Daikin distribuuje:

Tato publikace je vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje nabídku závaznou pro společnosti Daikin 

Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH 

sestavily obsah této publikace podle svých nejlepších znalostí. Za úplnost, přesnost, spolehlivost nebo 

vhodnost obsahu pro konkrétní účely ani za produkty a služby, které jsou v ní uvedeny, neponeseme žádnou 

výslovnou ani předpokládanou záruku. Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit. Daikin 

Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH výslovně odmítá veškerou zodpovědnost za všechny přímé 

či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, související s použitím a/nebo interpretací této publikace. Veškerý 

obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V. 
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Vyhrazujeme si právo na chyby tisku a změny modelů.

Sada zahrnuje následující položky:

 › Modem (továrně montovaný) je k dispozici při 

objednávání chladicí jednotky výběrem volitelného 

doplňku 155

 › Datová karta SIM

 › Cloudová licence 

 › Speciální sestava

Sada aktivního monitorování
MODEM (volitelný doplněk 155)

DATOVÁ KARTA SIM

CLOUDOVÁ LICENCE

SESTAVA

AKTIVNÍ MONITOROVÁNÍ
 › Vyšší spolehlivost díky vyspělým chybovým 

oznámením

 › Větší pohodlí díky optimalizovanému nastavení

 › Pravidelná údržba systému

 › Přístup k přivolání servisního/zásahového týmu

Preventivní údržba

Servisní smlouva

+
Aktivní monitorování 

(materiály)

Aktivní monitorování pro 

chladicí jednotky: Datová karta 

SIM, cloudová licence, sestava

CE.S_DOS_AS_AC_MON

Aktivní monitorování pro VZT 

jednotky: Datová karta SIM, 

cloudová licence

CE.S_DOS_AH_AC_MON 

Modem Daikin on site 

(s anténou) – továrně montovaný
volitelný doplněk 155

Zkušební relace – 1 rok zdarma CE.S_REM_ANALYSIS

Důležité informace

Jaké jsou hlavní výhody systému DoS?

 › Prodlužuje životnost vašeho zařízení díky 

funkcím preventivní diagnostiky

 › Nabízí možnosti snížení provozních nákladů 

na základě speciální sestavy

Které materiály je třeba objednat, abyste získali 

aktivní monitorování DoS?

CE.S_DOS_AS_AC_MON pro chladicí jednotky

CE.S_DOS_AH_AC_MON pro VZT jednotky

VOLITELNÝ DOPLNĚK 155 – továrně montovaný 

modem

Upozorňujeme, že k pořízení této služby je nutné 

mít uzavřenou servisní smlouvu.

Je třeba hradit opakovaný poplatek?

Počáteční investice zahrnuje následující položky:

CE.S_DOS_AS_AC_MON pro chladicí jednotky

CE.S_DOS_AH_AC_MON pro VZT jednotky

VOLITELNÝ DOPLNĚK 155 – továrně montovaný 

modem

Tato cena zahrnuje 1 rok aktivního monitorování 

od data uvedení cloudové licence + speciální 

sestavy + datové karty SIM do provozu.

Budete-li chtít používat aktivní monitorování 

i v dalších letech, je nutné zakoupit následující 

položky (toto lze tedy vnímat jako opakovaný 

poplatek):

CE.S_DOS_AS_AC_MON pro chladicí jednotky

CE.S_DOS_AH_AC_MON pro VZT jednotky

Co je speciální sestava nabízená v rámci všech 

připojených sad?

Jedná se o analýzu připravenou inženýry 

společnosti Daikin přesně na míru aktuálně 

provozovanému systému. Jejím účelem 

je pomoci majitelům/správcům budov 

identifi kovat možné činnosti vedoucí k úsporám 

energie a snížení provozních nákladů.

Je možné mít aktivní monitorování DoS 

déle než 1 rok?

Ano, můžete si jej zakoupit na delší dobu než 

1 rok. Cena by byla následující:

Příklad: 5 let

Cena CE.S_DOS_AS_AC_MON pro chladicí 

jednotky × 5 let

Cena CE.S_DOS_AH_AC_MON pro VZT 

jednotky × 5 let 

Vše můžete zakoupit najednou hned na začátku, 

abyste se vyhnuli opakovaným poplatkům.

Jak se stanovuje cena pro více chladicích/VZT 

jednotek?

Příklad: 5 let aktivního monitorování pro 

5 chladicích jednotek

Celkovou cenu získáte jako násobek ceny 

CE.S_DOS_AS_AC_MON × 5 × 5.

Vše můžete zakoupit najednou hned na začátku, 

abyste se vyhnuli opakovaným poplatkům.

Je možné používat aktivní monitorování DoS 

u starší chladicí/VZT jednotky? 

Systém DoS lze instalovat u všech chladicích jed-

notek vybavených ovladačem MT-III (Siemens). 

U jednotek se staršími ovladači (např. MT-II) je to 

možné, ale bude potřeba instalace dodatečné 

vstupní brány. V tomto případě kontaktujte 

zástupce společnosti Daikin.

Je možné objednat modem samostatně? 

Ano, je to možné. V tomto případě kontaktujte 

servisní oddělení společnosti Daikin. Důrazně 

se však doporučuje továrně montované řešení, 

protože se tím ušetří čas na montáž a uvedení do 

provozu na místě instalace. 

Kdy dojde k aktivaci systému DoS?

Systém DoS je aktivován při uvádění chladicích 

jednotek do provozu. Pro počáteční sestavu je 

nutný účet s e-mailovou adresou.

Je možné před další investicí získat zkušební 

bezplatnou relaci systému?

Ano, na první rok můžeme systém DoS poskytnout 

zdarma, ale musí být splněny následující podmínky:

a. Objednali jste chladicí jednotku a/nebo VZT jed-

notku, která je již vybavena modemem (tj. volitelným 

doplňkem OPT 155, který je povinný pro všechny 

řady středně velkých a velkých chladicích jednotek).

b. Je objednán materiál s kódem CE.S_REM_ANALY-

SIS (jedná se o přístupový kód na jeden rok).


