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1 O tomto dokumentu
Určeno pro:

Autorizovaní instalační technici

Soubor dokumentace

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

▪ Instalační příručka:
- Pokyny k instalaci

- Formát: Papír (dodávané v soupravě)

▪ Referenční příručka k instalaci:
- Příprava instalace, referenční data …

- Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

▪ Příručka sítě Airnet:
- Uvádění řídicí jednotky iTM nebo LC8 do provozu

- Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

▪ Instalační příručka jednotky intelligent Touch Manager (DCM601A51):
- Pokyny k instalaci

- Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

▪ Instalační příručka LC8 (DLC602B51):
- Pokyny k instalaci

- Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

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

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

Technické údaje

▪ Podsoubor nejnovějších technických údajů je dostupný na regionálním webu
Daikin (přístupný veřejně).

▪ Úplný soubor nejnovějších technických údajů je dostupný na webu Daikin
Business Portal (vyžaduje se ověření).

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2 Instalace

2.1 Všeobecná bezpečnostní opatření

Před instalací klimatizačního zařízení si pečlivě prostudujte tato bezpečnostní
upozornění a zajistěte správnou instalaci zařízení.

Zanedbáte-li kterýkoliv z  těchto pokynů, může to mít za následek poškození
majetku nebo podle okolností těžký úraz.

Po dokončení instalace zkontrolujte, zda napájecí jednotka a řídicí jednotka během
spouštění pracují správně.

Význam výstražných upozornění a symbolů

Tato bezpečnostní upozornění se používají k tomu, aby vás upozornila na důležité
skutečnosti. Význam každého bezpečnostního upozornění je uveden níže:

VÝSTRAHA
Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo střední zranění.

NEBEZPEČÍ
Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU
Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.

INFORMACE
Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

POZNÁMKA
Označuje situaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.

2.1.1 Obecné

Pokud si NEJSTE jisti způsoby instalace nebo obsluhy jednotky, kontaktujte svého
dodavatele.

VÝSTRAHA
Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz
elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení.
Používejte pouze příslušenství, volitelné vybavení a náhradní díly vyrobené nebo
schválené společností Daikin.

VÝSTRAHA
Ujistěte se, že instalace, zkoušení a použité materiály odpovídají platným předpisům
(nad pokyny popsanými v dokumentaci Daikin).
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UPOZORNĚNÍ
Používejte adekvátní osobní ochranné pomůcky (ochranné rukavice, bezpečnostní
brýle,…) při instalaci, údržbě nebo provádění servisu systému.

VÝSTRAHA
Roztrhněte a vyhoďte plastové obaly, aby si s nimi nikdo, zvláště děti, nehrál. Možné
riziko: udušení.

2.1.2 Místo instalace

NEINSTALUJTE toto zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2.1.3 Elektrická instalace

NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM
▪ Před připojením elektrické kabeláže nebo kontaktem s elektrickými součástmi

VYPNĚTE napájení.

▪ Před údržbou odpojte elektrické napájení na více než 10 minut a změřte napětí na
svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí. Než se
budete moci dotknout elektrických součástí, MUSÍ napětí klesnout níže než
50 V DC. Umístění svorek je popsán ve schématu elektrického zapojení.

▪ NEDOTÝKEJTE se elektrických součástí mokrýma rukama.

▪ NIKDY NENECHÁVEJTE během instalace nebo údržby jednotku bez dozoru, je-li
servisní kryt demontovaný.

VÝSTRAHA
Na pevném kabelovém vedení musí být nainstalován hlavní spínač nebo jiné
prostředky pro odpojení, mající oddělené kontakty na všech pólech tak, aby to
zajišťovalo odpojení při přepětí za stavu kategorie III.

VÝSTRAHA
▪ Používejte POUZE měděné vodiče.

▪ Zajistěte, aby všechny velikosti vodičů byly v souladu s platnou legislativou.

▪ Veškerá elektrická instalace musí být provedena v souladu se schématem
zapojení dodávaným s produktem.

▪ Zajistěte instalaci zemnícího vodiče. Jednotku NEUZEMŇUJTE k potrubí,
bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může
způsobit úraz elektrickým proudem.

▪ Použijte samostatný elektrický obvod. NIKDY nepoužívejte elektrický obvod
společný s jiným zařízením.

▪ Zajistěte instalaci všech požadovaných pojistek a jističů.

▪ Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího proudu. Zanedbání této zásady
může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

VÝSTRAHA
▪ Po dokončení elektrického zapojení se ujistěte, zda jsou všechny elektrické

součásti a svorky uvnitř elektrické rozvodné skříňky bezpečně zapojeny.

▪ Před spuštěním jednotky se ujistěte, že jsou uzavřeny všechny kryty.
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2.2 Zařízení systému Daikin

Instalace vyžaduje:

- Brána MCS341-DS1-111, číslo náhradní součásti EU.SB.5000072. Kabeláž pro
připojení k napájecímu měniči je součástí dodávky.

- Napájecí měnič AC/DC (PWD-90AW24), číslo náhradní součásti 999175A.

Jedna z následujících položek:

- Řídicí jednotka iTM, číslo výrobku DCM601A51

- Řídicí jednotka LC8, číslo výrobku DLC602B51

Další informace o tomto zařízení viz "4  Uvedení řídicí jednotky iTM nebo LC8 do
provozu" [4 21].

Pokud je některá součást vadná nebo chybí, kontaktujte prodejce, u kterého jste si
výrobek zakoupili.

2.3 Popis systému

Bezpečnostní brána Security gateway umožňuje řídicí jednotce iTM a LC8 připojit
se prostřednictvím této brány ke službě Daikin Cloud Service.

Místo odesílání zprávy přímo do směrovače odesílá nyní řídicí jednotka iTM nebo
LC8, zprávu nejprve do brány Security gateway. Bezpečnostní brána Security
gateway transformuje formát zprávy z http na https a pak odesílá transformovanou
zprávu https do služby Daikin Cloud Service prostřednictvím směrovače.

2.3.1 Nastavení místní sítě

Nastavte místní síť podle pokynů v následujícím schématu:

F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2

F1, F2
OUT IN

F1, F2

http://cloud.daikineurope.com

RJ-45

230 V AC

f e

24 V DC

c

bd

a
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a Bezpečnostní brána Security gateway
b iTM nebo LC8
c Jednotky
d Brána sítě LAN
e Služba Daikin Cloud Service
f Počítač s připojením ke službě Daikin Cloud Service

Tabulka je pouze příklad a platí pro nastavení podle obrázku výše.

iTM nebo LC8 Bezpečnostní
brána Security
gateway

Směrovač

IP adresa 192.168.1.50 192.168.1.51 192.168.1.1

Maska podsítě 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

Výchozí brána 192.168.1.51 192.168.1.1

Upřednostňovaná
adresa DNS

192.168.1.51 192.168.1.254

Alternativní
adresa DNS

192.168.1.51 192.168.1.254

2.3.2 Technické údaje

Kategorie Třída Technické údaje Poznámky

Hardware Výrobce CONTEC –

Číslo modelu MCS341-DS1-111 –

Procesor ARM Cortex-A8 600 MHz –

Port LAN 10BASE-T/100BASE-TX –

RAM 512 MB –

ROM 32 MB –

Operační systém Ubuntu 14.04 –

Rozsah teplot –20°C~+60°C –

Kapacita karty SD 4 GB –

Zaváděcí disk Karta SD –

2.4 Před instalací

Než začnete instalovat bránu Security gateway, proveďte následující přípravné
operace:

▪ Zkontrolujte, zda byly modul brány Security gateway a napájecí zdroj dodány s
veškerým příslušenstvím.

▪ Zkontrolujte, zda máte veškeré zařízení potřebné pro nainstalování modulů brány
Security gateway, viz "Potřebné zařízení" [4 7].

▪ Seznamte se s umístněním svorek a spínačů modulů bezpečnostní brány Security
gateway, viz "Umístění svorek" [4 8].

2.4.1 Potřebné zařízení

K instalování modulů brány Security gateway použijte následující zařízení:
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▪ plochý šroubovák,

▪ šroubovák s křížovou hlavou,

▪ potřebné elektrické vodiče a příslušné nástroje pro zapojení kabeláže.

Další informace o typu použitých vodičů viz "2.6 Elektrická kabeláž" [4 9].

2.4.2 Umístění svorek

Porozumění rozmístění svorek a umístění otvorů modulu a naplánování vedení
kabelů a pořadí připojení vodičů velmi usnadní postup instalace.

Další informace o připojení viz "2.6 Elektrická kabeláž" [4 9].

j i c b a

edhgfl k

a Svorka pod napětím 230 V AC
b Svorka nulového vodiče 230 V AC
c Svorka uzemnění
d Výstup napájecího zdroje 24 V DC (+)
e Výstup napájecího zdroje 24 V DC (–)
f Vstupní kontakt 24 V DC (+)
g Vstupní kontakt 24 V DC (–)
h Svorka uzemnění
i Připojení k síti Ethernet (A), viz také typy nastavení v "8 Příloha A – Detekování IP

adresy modulu brány Security gateway" [4 35], kde je popsáno správné zapojení
J Připojení k síti Ethernet (B), viz také typy nastavení v "8 Příloha A – Detekování IP

adresy modulu brány Security gateway" [4 35], kde je popsáno správné zapojení
k Kontrolka LED "DC_OK" (DC_OK)
l Kontrolka LED "PWR" (PWR)

2.5 Instalace 2 hardwarových součástí brány Security gateway

Moduly brány Security gateway se montují na lištu DIN o rozměru 35 mm.

1 Nasaďte modul na horní stranu lišty  DIN-35 tak, aby byl horní hák na zadní
straně řádně zavěšen.

2 Zatlačte modul ve směru (a), dokud dolní hák nezapadne na místo na liště.
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3 V případě potřeby zatáhněte za páku na dolních částech modulu ve směru (b)
a zaklapněte modul na liště. V případě potřeby použijte plochý šroubovák.

4 Opakujte kroky pro všechny ostatní moduly.

b a

2.6 Elektrická kabeláž

V této kapitole je popsán postup připojení součástí brány Security gateway s dalším
zařízením a vybavením Daikin.

Všechny požadavky kladené na kabeláž jsou uvedeny v části "7.4  Požadavky na
zapojení brány Security gateway" [4 33].

VÝSTRAHA
▪ NEZAPÍNEJTE hlavní vypínač, dokud nejsou veškeré vodiče zapojeny. V opačném

případě by mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

▪ Po zapojení překontrolujte, zda jsou všechny vodiče zapojeny správně, než
zapnete napájení.

▪ Všechny součásti dodané zákazníkem, materiály a elektrické instalace MUSÍ
splňovat platná legislativní nařízení.

INFORMACE
V době vydání příručky NEJSOU některé konektory aktivní, ale jsou vyhrazeny pro
budoucí použití.

2.6.1 Připojení napájecího zdroje

Připojte napájecí zdroj následujícím způsobem podle schématu:
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230 V AC

24 V DC

a

cd b

1 Napájení připojte ke třem svorkám, L  (fáze), N  (nulový vodič) a uzemnění ve
vstupní části napájecího zdroje (PS).

Použití kabeláže dodané s bránou Security gateway:

2 Připojte výstupní svorky stejnosměrného napájecího zdroje ke svorkám
vstupních kontaktů modulu brány Security gateway. Vezměte přitom v úvahu
polaritu.

3 Připojte zemnicí svorku napájecího zdroje (a) k zemnicí svorce brány Security
gateway (b).

Jakmile byla provedena veškerá kabeláž:

4 Znovu zkontrolujte a pak zapněte napájecí zdroj.

UPOZORNĚNÍ
Napájení je zaručeno POUZE v případě, že kontrolka LED "DC_OK"(DC_OK)(c) na
zdroji a kontrolka LED "PWR" (PWR) (d) na modulu brány Security gateway svítí
zeleně.

Pokud některá z výše uvedených kontrolek LED NESVÍTÍ, zkontrolujte, zda není vadná
kabeláž.

2.6.2 Připojení brány Security gateway k místní síti

Základní nastavení (doporučené)
1 Připojte napájecí zdroj stejným způsobem, jak je znázorněno v "Připojení

napájecího zdroje" [4 9].

2 Přidejte bránu Security gateway do místní sítě podle pokynů na následujícím
obrázku:
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F1, F2
OUT IN

F1, F2

e
f

cba

d

g

h

V takovém případě bude použit pouze port A sítě LAN.

a Venkovní jednotka
b Připojení sítě LAN (DIII)
c Řídicí jednotka iTM nebo LC8
d Připojení sítě LAN do portu A
e Bezpečnostní brána Security gateway
f Brána sítě LAN (RJ-45)
g Počítač uživatele
h Služba Daikin Cloud Service

Připojte napájecí zdroj.

Připojení zařízení kompatibilního s rozhraním DIII-NET
Viz také:

▪ Příručka sítě Airnet:

- Pro uvedení řídicí jednotky iTM nebo LC8 do provozu

- Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

▪ Instalační příručka jednotky iTM

▪ Instalační příručka jednotky LC8

Připojení kabelu LAN
Všechny požadavky kladené na kabeláž jsou uvedeny v části "2.3  Popis
systému" [4 6].

NEPŘIPOJUJTE kabel LED, dokud nezačnete uvádět do provozu bránu rozhraní LAN.
V opačném případě by mohlo dojít ke konfliktu adres.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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3 Uvedení do provozu
VÝSTRAHA
Kotel smí uvést do provozu pouze kvalifikované osoby.

UPOZORNĚNÍ
Předběžné kontroly elektrického systému, například vedení uzemnění, polarita,
odpor uzemnění a spojení nakrátko musí provádět pomocí vhodné zkoušečky
odborně způsobilá osoba.

3.1 Nastavení brány Security gateway při uvádění do provozu

Po ověření, zda jsou součásti brány Security gateway nainstalovány a potřebná
kabeláž je dokončena, můžete bránu Security gateway začít uvádět do provozu.

V této fázi uvádění do provozu provedete následující:

▪ Nakonfigurujte svůj počítač tak, aby se mohl připojovat k bráně Security gateway,
viz kapitola "První připojení jednotky intelligent Tablet Controller" v referenční
příručce k instalaci jednotky intelligent Tablet Controller.

▪ Nakonfigurujte nastavení sítě LAN, viz "3.3  První připojení brány Security
gateway"  [4  13] Konfigurace nastavení sítě (nástroj pro lokální uvedení do
provozu).

▪ Nakonfigurujte datum a čas, viz "Nastavení časového pásma brány Security
gateway" [4 20].

▪ Do webového rozhraní brány Security gateway přidejte rovněž veškeré připojené
zařízení (Daikin), viz "4 Uvedení řídicí jednotky iTM nebo LC8 do provozu" [4 21],
kde je popis rychlé konfigurace připojených zařízení (nástroj pro lokální uvedení
do provozu).

3.2 Minimální požadavky na uvedení do provozu

Než začnete konfigurovat bránu Security gateway, proveďte následující přípravné
operace:

▪ Zkontrolujte, zda technické údaje počítače odpovídají minimálním požadavkům
uvedeným v části "7.5 Požadavky systému" [4 34].

▪ Kontaktujte svého správce sítě a vyžádejte si následující informace o síti,
potřebné pro bránu Security gateway:

- název požadované sítě pro bránu Security gateway,

- statická IP adresa a odpovídající maska podsítě brány Security gateway,

- statická IP adresa a odpovídající maska podsítě jednotky iTM nebo LC8,

- IP adresa výchozí brány,

- IP adresa serveru DNS a

- IP adresa alternativního serveru DNS (je-li to vhodné).

▪ Ujistěte se, že je zapnuto napájení všech připojených zařízení.
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3.3 První připojení brány Security gateway

Nový modul brány Security gateway má pevně nastavenou statickou IP adresu
192.168.0.126 a masku podsítě 255.255.255.0.

Chcete-li toto zařízení připojit, musíte změnit IP adresu svého počítače na stejný
rozsah, jaký má tato adresa.

a b

1 Připojte ethernetový kabel CAT 5e (nebo vyšší) do modulu brány Security
gateway (a).

2 Připojte ethernetový kabel k počítači (b) a změňte svou IP adresu tak, aby
odpovídala modulu brány Security gateway.

3 Na počítači přejděte do nabídky Ovládací panel.

4 V ovládacím panelu klikněte na možnost Centrum síťových připojení a sdílení a
pak na možnost Změnit nastavení adaptéru.

5 V okně Síťová připojení dvakrát klikněte na možnost Připojení k mís. síti.

Výsledek: Zobrazí se následující okno.

6 Vyberte možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko
Vlastnosti.

Výsledek: Zobrazí se následující okno.
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7 Klikněte na přepínací tlačítko Použít následující IP adresu:.

8 Nastavte následující IP adresu (IP address): "192.168.0.2".

INFORMACE
I když tento příklad používá adresu 192.168.0.2, můžete vybrat jakoukoliv adresu v
rozsahu 192.168.0.2 až 192.168.0.254 (kromě 192.168.0.126).

9 Nastavte následující masku podsítě (Subnet mask): "255.255.255.0".

10 Klikněte na tlačítko OK (OK).

Chcete-li zabránit rušení bezdrátovými sítěmi, následujícím způsobem vypněte
všechny bezdrátové síťové karty v počítači:

11 V okně Síťová připojení klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Bezdrátové
připojení k síti.

12 Vyberte možnost zakázat.

13 Zkontrolujte, zda se můžete připojit z počítače k modulu brány Security
gateway. To provedete tak, že následujícím způsobem otevřete příkazový
řádek v počítači:

14 Klikněte na tlačítko Start systému Windows.
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15 Do pole Hledat zadejte "příkazový řádek", nebo případně "Cmd".

16 V seznamu výsledků klikněte na tlačítko příkazový řádek nebo Cmd.

17 Zadejte příkaz ping pro IP adresu modulu brány Security gateway. To
provedete zadáním: "ping 192.168.0.126" a potvrzením příkazu stisknutím
tlačítka Enter.

Výsledek: Zobrazí se následující odpověď, jako na příkladu níže:

INFORMACE
Pokud žádnou odpověď NEOBDRŽÍTE, místo toho jenom informace o uplynutí času,
může být se vyskytovat chyba spojení. Problém vyřešte podle pokynů v
"6 Odstraňování problémů" [4 31].

3.4 Konfigurování brány Security gateway

3.4.1 Přístup k bráně Security gateway

Viz také "8  Příloha A – Detekování IP adresy modulu brány Security
gateway"  [4  35], kde je popsáno, jak zjistit IP adresu brány Security gateway v
případě, že jste ji zapomněli.

1 Zadejte výchozí IP adresu brány Security gateway (https://192.168.0.126) do
adresní řádky URL webového prohlížeče (Google Chrome nebo Microsoft
Edge).

Výsledek: Zobrazí se výstražné hlášení o připojení.

2 Klikněte na tlačítko Rozšířené (ADVANCED) a zobrazte okno rozšířeného
nastavení.

https://192.168.0.126
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3 Klikněte na tlačítko Přejít na 192.168.0.126 (nebezpečné) (Proceed to
192.168.0.126 (unsafe)).

Výsledek: Zobrazí se okno přihlášení.

4 Zadejte ID (ID) a heslo (Password) (výchozí ID: Daikin. / výchozí heslo: Daikin)
brány Security gateway a klikněte na tlačítko Přihlásit (Sign in).
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Výsledek: Zobrazí se okno Nabídka zabezpečení GW (Security GW Menu).

3.4.2 Nastavení sítě brány Security gateway

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Síť (Network).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Setup).
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2 Vyplňte následující parametry sítě:

Port LAN 1 (LAN Port1 ) (=A)

▪ IP adresa (IP address): Jedinečná IP adresa (výchozí: 192.168.0.126) v místní síti

▪ Maska podsítě (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Výchozí brána (Default Gateway): IP adresa (výchozí: 192.168.0.100) místního
směrovače

▪ Primární DNS (Primary DNS): IP adresa (výchozí: 192.168.0.100) místního
směrovače

▪ Sekundární DNS (Secondary DNS): ponechte prázdné

Port LAN 2 (LAN Port2) (=B)

▪ Ponechte prázdné

INFORMACE
Pokud jsou IP adresa (IP address), výchozí brána (Default gateway) a primární DNS
(Primary DNS) podle podmínek místní sítě, nemusíte je měnit.

3 Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Potvrdit (Confirm).

4 Klikněte na tlačítko Ano (Yes) a restartujte bránu Security gateway.
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Výsledek: Tímto se restartuje brána Security gateway.

Výsledek: Zobrazí se okno webového prohlížeče.

Výsledek: IP adresa bude změněna.

INFORMACE
Komunikace webového prohlížeče bude ztracena, jakmile je vykonán krok 4.
Postupujte podle pokynů popsaných v části "Přístup k bráně Security gateway" [4 15]
a připojte se opětovně pomocí nové IP adresy.

5 Resetujte nastavení sítě LAN pro svůj počítač na výchozí hodnoty.

6 Pokud jste předtím vypnuli adaptér sítě Wi-Fi v počítači, musíte jej znovu
zapnout.

7 Odpojte ethernetový kabel mezi počítačem a modulem brány Security
gateway.

8 Připojte kabel sítě Ethernet mezi modul brány Security gateway a místní síť.

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e
f

cba

d

g

h

INFORMACE
Abyste si ověřili, že správně došlo ke změně IP adresy, přistupte k bráně Security
gateway způsobem popsaným v části "Přístup k bráně Security gateway"  [4  15]
pomocí nové IP adresy.
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3.4.3 Nastavení časového pásma brány Security gateway

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Časové pásmo (Time Zone).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Nastavení časového pásma (Time Zone Setup).

2 Klikněte na tlačítko [▼] a otevřete rozevírací nabídku Časové pásmo, pak
vyberte >> a klikněte na tlačítko časového pásma.

3 Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
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4 Uvedení řídicí jednotky iTM nebo LC8 do
provozu

1 Postupujte podle uživatelské příručky sítě AirNet, kde je popsána také
instalace řídicí jednotky iTM nebo LC8.

Následující kroky jsou odlišné od uživatelské příručky sítě AirNet, proto zajistěte,
aby nastavení na řídicí jednotce iTM nebo LC8 odpovídala pokynům v kroku 3.

2 Popis nastavení viz "2.3 Popis systému" [4 6].

3 Nastavte síť místní řídicí jednotky podle tabulky níže.

4 Nastavte adresu URL NSC http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC a vyberte
správný název přístupového bodu (Access Point Name) ze seznamu. Část
podrobností (Details) může zůstat prázdná.

http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC
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5 Připojte se s pomocí svého přihlašovacího jména pro službou Daikin Cloud
Service na webu https://cloud.daikineurope.com a vytvořte si nové místo.
Jakmile je místo vytvořeno, poznamenejte si číslo iTM nebo LC8:

- iTM č.: Registrované ID číslo jednotky intelligent Touch Manager. Toto číslo
bude v následujícím formátu: LT2N###### (přičemž # je alfanumerická
hodnota).

- LC8 č.: Registrované ID číslo řídicí jednotky LC8. Toto číslo bude v následujícím
formátu: LC8N###### (přičemž # je alfanumerická hodnota).

https://cloud.daikineurope.com
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5 Provoz

5.1 Stahování protokolů

Můžete si zaznamenat a stáhnout tři protokoly prostřednictvím webové aplikace
brány Security gateway.

Následující protokoly je možné použít k ověření správné funkčnosti brány Security
gateway v případě problémů:

Typ souboru Účel

Komunikační protokol Obsahuje informace týkající se časování
a typ dat, které brána Security gateway
odesílá do cloudové platformy.

Protokol aktualizace Obsahuje informace týkající se kontroly
aktualizace, čas, kdy byla kontrola
dostupné aktualizace bránou Security
gateway provedena, a indikace, zda byla
nainstalována nová verze softwaru.

Protokol monitorování Obsahuje informace týkající se akcí
provedených s bránou Security
gateway, například kdy byla vypnuta a
kdy zapnuta.

5.1.1 Stahování komunikačních protokolů

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Komunikační protokol (Communication Log).

2 Zkontrolujte stav stahování v panelu stahování v dolní části okna.
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3 Vyhledejte a dvakrát klikněte (otevřete) stažený soubor komunikačního
protokolu *.csv (Communication_Log.csv) na pracovní ploše.

4 Zkontrolujte podrobnosti uvedené v souboru komunikačního protokolu *.csv
(Communication_Log.csv).

5.1.2 Stahování protokolů aktualizace

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Protokol aktualizace (Update Log).
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2 Zkontrolujte stav stahování v panelu stahování v dolní části okna.

3 Vyhledejte a dvakrát klikněte (otevřete) stažený soubor protokolu aktualizace
*.csv (Update_Log.csv) na pracovní ploše.

4 Zkontrolujte podrobnosti uvedené v souboru protokolu aktualizace *.csv
(Update_Log.csv).
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5.1.3 Stahování protokolů monitorování

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Protokol monitorování (Monitoring Log).

2 Zkontrolujte stav stahování v panelu stahování v dolní části okna.
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3 Vyhledejte a dvakrát klikněte (otevřete) stažený soubor protokolu
monitorování *.csv (Monitoring_Log.csv) na pracovní ploše.

4 Zkontrolujte podrobnosti uvedené v souboru protokolu monitorování *.csv
(Monitoring_Log.csv).

5.2 Resetování brány Security gateway na výrobní nastavení

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Obnovit tovární nastavení (Factory reset).
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Výsledek: Zobrazí se obrazovka Potvrdit (Confirm).

2 Klikněte na tlačítko Ano (Yes) v dialogovém okně potvrzení.

Výsledek: Brána Security gateway se resetuje na původní nastavení výrobce.

5.3 Restartování brány Security gateway

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Restartovat (Reboot).
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Výsledek: Zobrazí se obrazovka Potvrdit (Confirm).

2 Klikněte na tlačítko Ano (Yes).

Výsledek: Potvrzující okno zmizí a všechna tlačítka jsou šedá a neaktivní.

Výsledek: Brána Security gateway je restartována.
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5.4 Kontrola čísel verzí

V některých případech je nutné znát nebo sdělovat čísla verzí brány Security
gateway. Prostřednictvím nabídky webové aplikace můžete získat verze
následujících aplikací:

▪ Webová aplikace brány Security gateway (prohlížeč a specifický nástroj nastavení
brány Security gateway). [Verze klienta]

▪ Hardware brány Security gateway, firmware a operační systém. [Verze
zabezpečení GW]

▪ Jedinečné sériové číslo pro správu brány Security gateway. [Číslo zabezpečení
GW]

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Verze (Version).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Verze (Version).

2 Zkontrolujte verze.

3 Klikněte na tlačítko OK (OK) a vraťte se zpět na hlavní obrazovku.

Výsledek: Zobrazí se hlavní obrazovka.
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6 Odstraňování problémů

6.1 Možné poruchy

Porucha Příčina Řešení

Porucha připojení Nelze se připojit k bráně
Security gateway.

Zkontrolujte napájení.

Zkontrolujte, zda je do slotu karty SPRÁVNĚ vložena SPRÁVNÁ
karta SD.

Zkontrolujte, zda je brána Security gateway ZAPNUTÁ.

Zkontrolujte IP ADRESU brány Security gateway a nastavení
počítače. Zkontrolujte, zda jsou začleněny do stejné lokální
sítě.

Zkontrolujte, zda jsou použity a nastaveny SPRÁVNÉ porty sítě
LAN.

- Levá strana: Port A

- Pravá strana: Port B

RESTARTUJTE bránu Security gateway

* Pokud zapomenete IP adresu brány, použijte specifický
nástroj pro nastavení brány Security gateway, jak je popsáno v
"8.2 Detekování IP adresy" [4 35].

Porucha nastavení Porucha:

▪ provedení nastavení,

▪ stažení souborů
protokolu,

▪ obnovení továrního
nastavení,

▪ restartování,

▪ Zkontrolujte verzi.

Odhlaste se od webové aplikace nastavení brány Security
gateway nebo specifického nástroje pro nastavení brány
Security gateway.

Přihlaste se znovu k webové aplikaci nastavení brány Security
gateway nebo specifickému nástroji pro nastavení brány
Security gateway.

Zkuste znovu provést nastavení, stažení souboru protokolu,
obnovení továrního nastavení, restartování a kontrolu verze.

6.2 Chybové zprávy

Kategorie Popis Poznámky

1. Neplatný Javascript 1.1 Javascript
nedostupný. Povolte
Javascript a zkuste akci
opakovat.

–

2. Soubor cookie
neplatný

2.1 Soubor cookie
zakázaný. Povolte
soubory cookie v
nastaveních webového
prohlížeče a opakujte
operaci.

–
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Kategorie Popis Poznámky

3. Připojení brány
Security gateway

3.1 Připojení brány
Security gateway se
nezdařilo. Zkontrolujte,
zda je brána Security
gateway připojena ke
stejné síti.

–

4. Přihlášení 4.1 ID uživatele a/nebo
nejsou zadány.

Zadejte ID uživatele a heslo.

Klikněte na tlačítko [Přihlásit].

4.2 Ověření se
nezdařilo. Neplatné ID
uživatele a/nebo heslo.

Potvrďte ID uživatele a heslo.

Zadejte správné ID uživatele a heslo.

Klikněte na tlačítko [Přihlásit].

4.3 Komunikace s
bránou Security
gateway se nezdařila.

Zkontrolujte, zda je do slotu karty SD vložena karta SD.

Zkontrolujte, zda je brána Security gateway ZAPNUTÁ.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen k bráně Security
gateway i počítači pro nastavení.

Stiskněte tlačítko resetování brány Security gateway.

5. Nabídka brány
Security gateway

5.1 Komunikace s
bránou Security
gateway se nezdařila.

Stejné jako 4.3

5.2 Získání protokolu se
nezdařilo.

–

6. Nastavení sítě 6.1 Komunikace s
bránou Security
gateway se nezdařila.

Stejné jako 4.3

7. Aktualizace nastavení
modulu

7.1 Komunikace s
bránou Security
gateway se nezdařila.

Stejné jako 4.3

8. Nastavení časového
pásma

8.1 Komunikace s
bránou Security
gateway se nezdařila.

Stejné jako 4.3

9. Dialogové okno chyby 9.1 Čas vaší relace
uplynul. Zkuste se
přihlásit znovu.

–
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7 Technická specifikace

7.1 Požadavky na počítač použitý k uvedení systému do provozu

Položka Technické údaje

Operační systém Windows 7 Professional (32bitový) nebo
vyšší

Paměť 2 GB RAM nebo více

Pevný disk 20 GB volného prostoru nebo více

Porty 1 port RJ45

Prohlížeč Jedna z následujících možností:

▪ Internet Explorer 9, 10 nebo 11

▪ Google Chrome

▪ Mozilla Firefox

▪ Apple Safari

7.2 Specifikace spotřeby brány Security gateway

Položka Technické údaje

Související vstupní napětí 110~220 V AC

Frekvence vstupního napájení 50~60 Hz

Příkon modulu procesoru + modulu I/O ▪ Max.: 13 W (11 W+2 W)

▪ Typicky: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Podrobné technické údaje napájecího zdroje naleznete v příručce dodané se
zdrojem.

7.3 Výchozí hesla nástroje

Nástroj Heslo

Ověřovací kód webového rozhraní
brány Security gateway

Nenastaven (prázdný), viz "Přístup k
bráně Security gateway" [4 15]

▪ výchozí ID Daikin

▪ výchozí heslo: Daikin

7.4 Požadavky na zapojení brány Security gateway

VÝSTRAHA
Veškeré součásti venkovní elektrické instalace MUSÍ instalovat koncesovaný
elektrikář a instalace MUSÍ odpovídat příslušným předpisům.
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Veškerá kabeláž musí splňovat následující požadavky:

Připojení Průřez Maximální délka Poznámky

Kabel LAN – 100 m ▪ UTP CAT 5e nebo vyšší

▪ Konektor RJ45

DIII-NET (F1/F2) Ø0,75~1,25 mm²

(velikost svorek pro
maximální průřez

1,5 mm²)

Celková délka(a):
2000 m (<1500 m, při

použití stíněného
vodiče)

Maximální délka(b):
1000 m

▪ Typ kabelu: Dvouvodičový vinylem izolovaný a
opláštěný kabel/vinylový kabel nebo
dvouvodičový stíněný kabel

▪ NEPOUŽÍVEJTE vícežilové kabely s více než
třemi vodiči

▪ NEPOUŽÍVEJTE kabely smíšeného typu

▪ NIKDY kabely nespojujte do svazků

▪ Používáte-li stíněný kabel, připojte k
uzemnění pouze jeden konec každého
stíněného vodiče.

▪ Zkontrolujte, zda je kabeláž vedena a
upevněna tak, aby se NEMOHLA DOTÝKAT
neuzemněných vodivých částí

▪ Zkontrolujte, zda je k dispozici odlehčovací
prvek pro každý vodič vstupující do elektrické
skříně

▪ Další informace o rozhraní DIII-NET viz
konstrukční příručka D‑BACS (ED72721)

Napájecí napětí
230 V AC do
napájecího
zdroje

Podle příslušné
legislativy (svorka

dimenzovaná
maximálně na 4 mm²)

Podle příslušné
legislativy

▪ Je povolen plný nebo splétaný kabel

▪ Vnitřní ochrana napájecího zdroje WAGO je
jištěna pojistkou 2,5 A / 250 V

Napájecí napětí
24 V DC do
modulu brány
Security gateway

Podle příslušné
legislativy

– Je povolen plný nebo splétaný kabel

(a) Celková délka je součet délek veškeré kabeláže v síti DIII-NET.
(b) Maximální délka je maximální vzdálenost mezi kterýmikoliv dvěma body sítě DIIINET.

7.5 Požadavky systému

Počítač, který používáte pro nastavení brány Security gateway, musí splňovat
následující minimální požadavky:

Procesor Intel i3 2.2 GHz nebo vyšší
Operační

systém
Microsoft Windows 7 nebo vyšší

Paměť 512 MB RAM nebo více
Volný

prostor na
pevném

disku

10 GB nebo více

Síť 10 BASE-T nebo vyšší
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8 Příloha A – Detekování IP adresy modulu
brány Security gateway

Tato příloha vysvětluje způsob detekování IP adresy brány Security gateway pomocí
specifického nástroje pro nastavení brány Security gateway.

8.1 Zapojení brány Security gateway

1 Připojte napájecí zdroj stejným způsobem, jak je znázorněno v "Připojení
napájecího zdroje" [4 9].

2 Přidejte bránu Security gateway do místní sítě podle pokynů na následujícím
obrázku:

a b c

d

a Počítač
b Směrovač
c Bezpečnostní brána Security gateway
d Port LAN A

V takovém případě bude použit pouze port A sítě LAN.

3 Připojte napájecí zdroj.

8.2 Detekování IP adresy

Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi nástroje pro nastavení brány. Nejnovější
verze je k dispozici na webu https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/
product-finder/Daikin-Cloud-Service.html.

1 Stáhněte a rozbalte soubor ZIP obsahující nástroj GwSettingTool.exe
(GwSettingTool.exe) do složky na svém místním disku.

2 Dvakrát klikněte na soubor GwSettingTool.exe (GwSettingTool.exe) a spusťte
nástroj pro nastavení brány Security gateway.

Výsledek: Spustí se připojování.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/Daikin-Cloud-Service.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/Daikin-Cloud-Service.html
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Výsledek: Asi po 1 minutě se zobrazí okno přihlášení.

3 Zadejte ID (ID) a heslo (Password) (výchozí ID: Daikin. / výchozí heslo: Daikin)
brány Security gateway a klikněte na tlačítko Přihlásit (Sign in).

Výsledek: Zobrazí se okno Nabídka zabezpečení GW (Security GW Menu).

4 Klikněte na tlačítko Síť (Network).

Výsledek: Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Setup).
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5 Zkontrolujte IP adresu (IP address) a portu LAN 1 (LAN Port1 ).
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9 Příloha B – Uvádění proxy serveru do provozu
Tato příloha vysvětluje způsob provedení počátečního nastavení brány Security
gateway, pokud topologická struktura neodpovídá standardní, která je popsána v
"Nastavení místní sítě" [4 6].

9.1 Alternativní nastavení

1 Připojte napájecí zdroj stejným způsobem, jak je znázorněno v "Připojení
napájecího zdroje" [4 9].

2 Přidejte bránu Security gateway do místní sítě podle pokynů na následujícím
obrázku:

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e g hfdcba

V takovém případě budou použity porty A a B sítě LAN.

a Venkovní jednotka
b Připojení sítě LAN (DIII)
c Řídicí jednotka iTM nebo LC8
d Připojení sítě LAN do portu A
e Bezpečnostní brána Security gateway
f Řídicí jednotka iTM nebo LC8 do portu B
g Brána sítě LAN (RJ-45)
h Služba Daikin Cloud Service

3 Připojte napájecí zdroj.

9.2 Přístup k bráně Security gateway

Viz "Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

9.3 Nastavení sítě brány Security gateway

Chcete-li získat přístup do Nabídky zabezpečení GW (Security GW Menu), viz
"Přístup k bráně Security gateway" [4 15].

1 Klikněte na tlačítko Síť (Network).
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Výsledek: Zobrazí se obrazovka Nastavení sítě (Network Setup).

2 Vyplňte následující parametry sítě:

Port LAN 1 (LAN Port1 ) (=A)

▪ IP adresa (IP address): Jedinečná IP adresa (výchozí: 192.168.0.126) v místní síti

▪ Maska podsítě (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Výchozí brána (Default Gateway): IP adresa (výchozí: 192.168.0.100) místního
směrovače

▪ Primární DNS (Primary DNS): IP adresa (výchozí: 192.168.0.100) místního
směrovače

▪ Sekundární DNS (Secondary DNS): ponechte prázdné

Port LAN 2 (LAN Port2) (=B)

▪ IP adresa (IP address): vyberte odlišný rozsah IP adres, než pro port A (například
192.168.10.5)

▪ Maska podsítě (Subnet mask): 255.255.255.0

▪ Použijte proxy server (Use a Proxy Server): Kontrola

▪ IP adresa (IP address): IP proxy serveru

▪ Číslo portu (Port Number): Port proxy serveru

INFORMACE
Pokud jsou IP adresa (IP address), výchozí brána (Default gateway) a primární DNS
(Primary DNS) podle podmínek místní sítě, nemusíte je měnit.
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3 Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Výsledek: Zobrazí se dialogové okno potvrzení (Confirm).

4 Klikněte na tlačítko Ano (Yes) a restartujte bránu Security gateway.

Výsledek: Tímto se restartuje brána Security gateway.

Výsledek: Zobrazí se okno webového prohlížeče.

Výsledek: IP adresa bude změněna.

INFORMACE
Komunikace webového prohlížeče bude ztracena, jakmile je vykonán krok 4.
Postupujte podle pokynů popsaných v části "Přístup k bráně Security gateway" [4 15]
a připojte se opětovně pomocí nové IP adresy.

5 Resetujte nastavení sítě LAN pro svůj počítač na výchozí hodnoty.

6 Pokud jste předtím vypnuli adaptér sítě Wi-Fi v počítači, musíte jej znovu
zapnout.

7 Odpojte ethernetový kabel mezi počítačem a modulem brány Security
gateway.

8 Připojte kabel sítě Ethernet mezi modul brány Security gateway a místní síť.

F1, F2
OUT IN

F1, F2

e g hfdcba

9.4 Nastavení časového pásma brány Security gateway

Viz "Nastavení časového pásma brány Security gateway" [4 20].

9.5 Uvedení řídicí jednotky iTM nebo LC8 do provozu

Viz také:
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▪ Příručka sítě Airnet:

- Pro uvedení řídicí jednotky iTM nebo LC8 do provozu

- Formát: Digitální soubory na webu http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

▪ Instalační příručka jednotky iTM

▪ Instalační příručka jednotky LC8

Následující kroky jsou odlišné od uživatelské příručky sítě AirNet, proto zajistěte,
aby nastavení na řídicí jednotce iTM nebo LC8 odpovídala pokynům v kroku 1.

1 Nastavte síť místní řídicí jednotky podle tabulky níže.

2 Nastavte adresu URL NSC http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC a vyberte
správný název přístupového bodu (Access Point Name) ze seznamu. Část
podrobností (Details) může zůstat prázdná.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC
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3 Připojte se s pomocí svého přihlašovacího jména pro službou Daikin Cloud
Service na webu https://cloud.daikineurope.com a vytvořte si nové místo.
Jakmile je místo vytvořeno, poznamenejte si číslo iTM nebo LC8:

- iTM č.: Registrované ID číslo jednotky intelligent Touch Manager. Toto číslo
bude v následujícím formátu: LT2N###### (přičemž # je alfanumerická
hodnota).

- LC8 č.: Registrované ID číslo řídicí jednotky LC8. Toto číslo bude v následujícím
formátu: LC8N###### (přičemž # je alfanumerická hodnota).

https://cloud.daikineurope.com
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