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1 Tietoa tästä asiakirjasta
Kohdeyleisö
Valtuutetut asentajat
Asiakirjasarja
Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
▪ Asennusopas:
- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (toimitetaan sarjan mukana)
▪ Asentajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, viitetiedot…
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ Airnet-käsikirja:
- iTM- tai LC8-ohjaimen käyttöönotto
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ Intelligent Touch Manager -asennusopas (DCM601A51):
- Asennusohjeet
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ LC8-asennusopas (DLC602B51):
- Asennusohjeet
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.
Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä.
Tekniset rakennetiedot
▪ Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikinsivustolta (julkisesti saatavilla).
▪ Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).
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2 Asennus
2.1 Yleiset varotoimet
Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen ilmastointilaitteiston
asentamista ja muista asentaa laitteisto oikein.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.
Kun laitteisto on asennettu, tarkista, että virtalähde ja ohjainmoduulit toimivat
oikein käynnistyksen aikana.
Varoitusten ja symbolien merkitys
Näitä turvallisuusilmoituksia käytetään huomiosi
turvallisuusilmoitusten merkitys kuvataan alla:

kiinnittämiseen.

Eri

VAROITUS
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

HUOMIO
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: RÄJÄHDYSVAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.

TIETOJA
Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

HUOMIOITAVAA
Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

2.1.1 Yleistä
Jos ET ole varma siitä, kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään, ota
yhteyttä jälleenmyyjään.
VAROITUS
Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille. Käytä vain
lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai hyväksynyt.

VAROITUS
Varmista, että asennus, testaus ja käytetyt materiaalit täyttävät sovellettavat
määräykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisäksi).

Asentajan viiteopas
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HUOMIO
Käytä riittävää henkilökohtaista suojavarustusta (suojakäsineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat järjestelmää.

VAROITUS
Revi rikki ja heitä pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkään lapset eivät voi leikkiä
niiden kanssa. Mahdollinen vaara: tukehtuminen.

2.1.2 Asennuspaikka
ÄLÄ asenna laitteistoa mahdollisesti räjähdysalttiiseen ympäristöön.

2.1.3 Sähköinen
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
▪ Katkaise kaikki virransyötöt ennen sähköjohtojen kytkemistä tai sähköosien
koskettamista.

▪ Irrota virransyöttö vähintään 10 minuutiksi ja mittaa jännite päävirtapiirin
kondensaattoreiden liittimistä tai sähköosista ennen huoltoa. Mitatun jännitteen
täytyy olla alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea sähköosiin. Katso liittimien
sijainnit johdotuskaaviosta.

▪ ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä.
▪ ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.
VAROITUS
Pääkytkin tai muu erotuslaite on asennettava kiinteään johdotukseen niin, että se
irrottaa kaikki navat ylijänniteluokan III ehtojen täyttyessä.

VAROITUS
▪ Käytä VAIN kuparijohtimia.
▪ Varmista, että kenttäjohdotus täyttää sovellettavat määräykset.
▪ Kenttäjohdotus on tehtävä tuotteen mukana toimitetun kytkentäkaavion
mukaisesti.

▪ Asenna maadoitus asianmukaisesti. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon,
ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun.

▪ Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. Missään
tapauksessa EI saa käyttää jonkin toisen laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.

▪ Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai suojakatkaisijat.
▪ Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.

VAROITUS
▪ Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen sähköosa ja sähköosarasiassa oleva
liitin on liitetty kunnolla.

▪ Varmista, että kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin käynnistät yksikön.
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2.2 Daikin-järjestelmän laitteet
Asennukseen tarvitaan:
- Yhdyskäytävä MCS341-DS1-111, varaosanumero EU.SB.5000072. Johdot
tehonmuuntimeen kytkemistä varten tulevat mukana.
- AC/DC-tehonmuunnin (PWD-90AW24), varaosanumero 999175A.
Ja yksi seuraavista:
- iTM-ohjain, tuotenumero DCM601A51
- LC8-ohjain, tuotenumero DLC602B51
Jos haluat lisätietoja näistä laitteista, katso "4 iTM- tai LC8-ohjaimen
käyttöönotto" [422].
Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteyttä myyjään, jolta ostit tämän
tuotteen.

2.3 Järjestelmän kuvaus
Security gateway antaa iTM:n ja LC8:n muodostaa yhteyden Security gatewayn
kautta Daikin Cloud Service -palveluun.
Sen sijaan, että raportti lähetettäisiin suoraan reitittimelle, iTM- tai LC8-ohjain
lähettää raportin ensin Security gatewaylle. Security gateway muuntaa raportin
muodon http:stä https:ksi ja lähettää sitten muunnetun https-raportin antaa iTM:n
ja LC8:n muodostaa yhteyden Security gatewayn kautta Daikin Cloud Service palveluun reitittimen kautta.

2.3.1 Lähiverkon asennus
Asenna lähiverkko seuraavan kaavion mukaisesti:

Asentajan viiteopas
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f

e

d

b

http://cloud.daikineurope.com

a

RJ-45

c

24 V DC

OUT
IN
F1, F2 F1, F2
F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

F1, F2 P1, P2

230 V AC

a
b
c
d
e
f

Security gateway
iTM tai LC8
Yksiköt
LAN-yhdyskäytävä
Daikin Cloud Service
Tietokone, jossa on yhteys Daikin Cloud Service ‑palveluun

Taulukko on tarkoitettu vain esimerkiksi ja koskee vain yllä olevassa kuvassa
esitettyä asennusta.
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iTM tai LC8

Security gateway

Reititin

IP-osoite

192.168.1.50

192.168.1.51

192.168.1.1

Aliverkon peite

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

Oletusyhdyskäytä 192.168.1.51
vä

192.168.1.1

Ensisijainen DNS

192.168.1.51

192.168.1.254

Vaihtoehtoinen
DNS

192.168.1.51

192.168.1.254
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2.3.2 Tekniset tiedot
Luokka

Luokka

Tekniset tiedot

Huomautukset

Laitteisto

Valmistaja

CONTEC

–

Mallinumero

MCS341-DS1-111

–

CPU

ARM Cortex-A8 600 MHz

–

LAN-portti

10BASE-T/100BASE-TX

–

RAM

512 Mt

–

ROM

32 Mt

–

OS

Ubuntu 14.04

–

Lämpötila-alue

–20°C~+60°C

–

SD-kortin
kapasiteetti

4 Gt

–

Käynnistyslevy

SD-kortti

–

2.4 Ennen asennusta
Suorita seuraavat valmistelut, ennen kuin aloitat Security gatewayn asentamisen:
▪ Tarkista, että Security gateway -moduulin ja virtalähteen mukana ovat kaikki
tarvikkeet.
▪ Tarkista, että sinulla on kaikki Security gateway -moduulien asentamiseen
tarvittavat tarvikkeet, katso "Tarvittavat tarvikkeet" [48],
▪ tutustu Security gateway ‑moduulien napojen ja kytkimien sijaintiin, katso
"Napojen sijainti" [48].

2.4.1 Tarvittavat tarvikkeet
Käytä seuraavia tarvikkeita Security gateway ‑moduulien asentamiseen:
▪ Litteäpäinen ruuvitaltta
▪ Ristipääruuvitaltta
▪ Tarvittava määrä sähköjohtoja ja asianmukaiset kytkentätyökalut.
Lisätietoja käytettävistä johtimista on kohdassa "2.6 Sähköliitännät" [410].

2.4.2 Napojen sijainti
Perehdy liittimien napojen järjestykseen ja moduulin aukkojen sijaintiin ja
suunnittele asennuksen helpottamiseksi, miten kaapeli vedetään ja missä
järjestyksessä sen johtimet liitetään.
Liitäntätietoja on kohdassa "2.6 Sähköliitännät" [410].

Asentajan viiteopas

8

MCS341-DS1-111
Security gateway
4P529063-1A – 2020.12

2 | Asennus
f

l

g h k

j i

d

e

c

b

a

a
b
c
d
e
f
g
t
i

Jännitteellinen napa 230 V AC
Nollanapa: 230 V AC
Maadoitusnapa
Virtalähteen lähtö 24 V DC (+)
Virtalähteen lähtö 24 V DC (–)
Kontaktitulo 24 V DC (+)
Kontaktitulo 24 V DC (–)
Maadoitusnapa
Ethernet-liitäntä (A) Katso asennustyypit kohdasta "8 Liite A – Security gatewayn IPosoitteen selvittäminen" 4
[ 36] oikeaa johdotusta varten
J Ethernet-liitäntä (B) Katso asennustyypit kohdasta "8 Liite A – Security gatewayn IPosoitteen selvittäminen" 4
[ 36] oikeaa johdotusta varten
k DC_OK-LED (DC_OK)
l PWR-LED (PWR)

2.5 Security gateway ‑laitteiston 2 komponentin asentaminen
Security gateway -moduulit asennetaan 35 mm:n DIN-kiskoon.

MCS341-DS1-111
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1

Aseta moduuli DIN-35-kiskon päälle niin, että takapinnan yläkoukku kytkeytyy.

2

Paina moduulia suuntaan (a), kunnes alakoukku napsahtaa kiskoon.

3

Vedä tarvittaessa moduulin alaosan vipua suuntaan (b), jotta moduuli
napsahtaa kiskoon. Käytä tarvittaessa litteäpäistä ruuvitalttaa.

4

Toista yllä olevat vaiheet kaikille muille moduuleille.
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b

a

2.6 Sähköliitännät
Tässä luvussa kerrotaan, miten Security gateway komponentit kytketään Daikinlaitteisiin ja muihin laitteisiin.
Katso kaikki liitäntävaatimukset kohdasta "7.4 Kytkentävaatimukset – Security
gateway" [434].
VAROITUS
▪ ÄLÄ kytke virransyöttöä päälle, ennen kuin kaikki johtoliitännät on tehty. Muuten
seurauksena voi olla sähköisku.

▪ Kun johdotus on valmis, tarkista että kaikki johdot on kytketty oikein, ennen kuin
virransyöttö kytketään päälle.

▪ Kaikkien erikseen hankittavien osien, materiaalien ja sähkötöiden on täytettävä
sovellettava lainsäädäntö.

TIETOJA
Kirjoitushetkellä eräät liittimet eivät ole aktiivisia, vaan ne on tarkoitettu tulevaa
käyttöä varten.

2.6.1 Virtalähteen kytkeminen
Liitä virransyöttö seuraavassa järjestyksessä:

Asentajan viiteopas
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d

b

c
24 V DC

a

1

230 V AC

Kytke virtalähde verkkolaitteen (PS) tulo-osan 3 napaan: L (jännitteinen),
N (nolla) ja maa.

Security gatewayn mukana toimitettuja johtoja käyttäen:
2

Liitä verkkolaitteen DC-lähtönavat Security gateway -moduulin kontaktien
tulonapoihin. Ota johdinten napaisuus huomioon.

3

Liitä verkkolaitteen maadoitusnapa (a) Security gatewayn maadoitusnapaan
(b).

Kun kaikki kytkennät on tehty:
4

Tarkista huolellisesti ja kytke sitten verkkolaite päälle.
HUOMIO
Virransyöttö taataan vain, kun verkkolaitteen DC_OK -merkkivalo (DC_OK) (c) ja
Security gateway -moduulin PWR-merkkivalo (PWR) (d) ovat vihreitä.
Jos yksi tai useampi yllä olevista LED-merkkivaloista ei syty, tarkista, onko viallisia
kytkentöjä.

2.6.2 Security gatewayn yhdistäminen lähiverkkoon
Perusasennus (suositus)

MCS341-DS1-111
Security gateway
4P529063-1A – 2020.12

1

Liitä virtalähde samalla tavalla kuin kohdassa "Virtalähteen kytkeminen" [410].

2

Lisää Security gateway lähiverkkoon seuraavan kuvan mukaisesti:

Asentajan viiteopas
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g

b

a

c

OUT
IN
F1, F2 F1, F2

d
f

h

e

Tässä tapauksessa käytetään vain LAN-porttia A.

a
b
c
d
e
f
g
t

Ulkoyksikkö
LAN-yhteys (DIII)
iTM- tai LC8-ohjain
LAN-liitäntä porttiin A
Security gateway
LAN-yhdyskäytävä (RJ-45)
Käyttäjän tietokone
Daikin Cloud Service

Kytke virtalähde.
DIII‑NET-yhteensopivien laitteiden liittäminen
Katso:
▪ Airnet-käsikirja:
- iTM- tai LC8-ohjaimen käyttöönottoa varten
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ iTM-asennusopas
▪ LC8-asennusopas
LAN-kaapelin liittäminen
Katso kaikki liitäntävaatimukset kohdasta "2.3 Järjestelmän kuvaus" [46].
Älä liitä LAN-kaapelia, ennen kuin aloitat LAN-yhdyskäytävän käyttöönoton.
Muuten seurauksena voi olla verkon osoiteristiriita.

Asentajan viiteopas
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3 Käyttöönotto
VAROITUS
Vain pätevän henkilön tulisi suorittaa käyttöönotto.

HUOMIO
Pätevän henkilön on suoritettava edeltävät sähköjärjestelmän tarkistukset, kuten
maadoitus, polariteetti, maadoitusvastus ja oikosulut, siihen sopivalla mittarilla.

3.1 Security gateway ‑kokoonpanon käyttöönotto
Kun olet varmistanut, että Security gateway ‑komponentit on asennettu ja kaikki
tarvittavat kytkennät on tehty, voit aloittaa Security gateway ‑kokoonpanon
käyttöönoton.
Käyttöönottovaiheessa tehdään seuraavat toimet:
▪ Määritä tietokone muodostamaan yhteys Security gatewayhin, katso luku
"Yhteyden muodostaminen intelligent Tablet Controller ‑yksikköön ensimmäisen
kerran" intelligent Tablet Controller -asentajan viiteoppaassa.
▪ Määritä LAN-asetukset, katso verkkoasetusten määrittäminen (paikallinen
käyttöönottotyökalu) kohdasta "3.3 Yhteyden muodostaminen Security
gatewayhin ensimmäisen kerran" [414].
▪ Määritä päivämäärä ja kellonaika, katso "Security gatewayn aikavyöhykkeen
määrittäminen" [420].
▪ Lisää kaikki liitetyt (Daikin) laitteet Security gateway -verkkoliittymään, katso
kohdasta "4 iTM- tai LC8-ohjaimen käyttöönotto" [4 22], miten liitetyt laitteet
määritetään nopeasti (paikallinen käyttöönottotyökalu).

3.2 Käyttöönoton vähimmäisvaatimukset
Suorita seuraavat valmistelut, ennen kuin aloitat Security gatewayn määrittämisen.
▪ Varmista,
että
tietokoneen
tekniset
tiedot
täyttävät
kohdassa
"7.5 Järjestelmävaatimukset" [435] ilmoitetut vähimmäisvaatimukset.
▪ Kysy verkonvalvojalta seuraavat verkon tiedot Security gatewaytä varten:
- Security gatewaylle haluttu verkkonimi,
- Security gatewayn staattinen IP-osoite ja vastaava aliverkon peite,
- iTM- tai LC8-ohjaimen staattinen IP-osoite ja vastaava aliverkon peite,
- oletusyhdyskäytävän IP-osoite,
- DNS-palvelimen IP-osoite ja
- vaihtoehtoisen DNS-palvelimen IP-osoite (tarvittaessa).
▪ Varmista, että kaikkien liitettyjen laitteiden virta on kytketty päälle.

MCS341-DS1-111
Security gateway
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3.3 Yhteyden muodostaminen Security gatewayhin ensimmäisen kerran
Uudella Security gateway ‑moduulilla on kiinteä IP-osoite 192.168.0.126 ja
aliverkon peite 255.255.255.0.
Yhteyden muodostamiseksi tähän laitteeseen sinun täytyy muuttaa tietokoneen IPosoite samalle alueelle tämän IP-osoitteen kanssa.
a

b

1

Kytke CAT 5e (tai parempi) Ethernet-kaapeli Security gateway -moduuliin (a).

2

Liitä Ethernet-kaapeli tietokoneeseen (b) ja muuta IP-osoite vastaamaan
Security gateway ‑moduulin osoitetta.

3

Avaa tietokoneen Ohjauspaneeli.

4

Napsauta Ohjauspaneelissa Verkko- ja jakamiskeskus ja sitten Muuta
sovittimen asetuksia.

5

Kaksoisnapsauta Verkkoyhteydet-ikkunassa Lähiverkkoyhteys-vaihtoehtoa.
Tulos: Seuraava ikkuna tulee esiin.

6

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -vaihtoehto ja napsauta
Ominaisuudet-painiketta.
Tulos: Seuraava ikkuna tulee esiin.

Asentajan viiteopas
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7

Napsauta Käytä seuraavaa IP-osoitetta: ‑valintanappia.

8

Aseta seuraava IP-osoite (IP address): 192.168.0.2.
TIETOJA
Tässä esimerkissä käytetään osoitetta 192.168.0.2, mutta voit valita minkä tahansa
osoitteen alueelta 192.168.0.2~192.168.0.254 (paitsi 192.168.0.126).

9

Aseta seuraava aliverkon peite (Subnet mask): 255.255.255.0.

10 Napsauta OK (OK) -painiketta.
Jotta langaton verkko ei aiheuttaisi häiriöitä, poista kaikki tietokoneen langattomat
verkkokortit käytöstä seuraavasti:
11 Napsauta Verkkoyhteydet-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella Langaton
verkkoyhteys -vaihtoehtoa.
12 Valitse poistaa käytöstä-vaihtoehto.
13 Tarkista, voitko muodostaa yhteyden tietokoneesta Security gateway
‑moduuliin. Tee se avaamalla tietokoneessa komentokehote seuraavalla
tavalla:
14 Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
MCS341-DS1-111
Security gateway
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15 Kirjoita hakuruutuun "komentorivi" (komentokehote) tai "Cmd".
16 Napsauta tulosluettelossa komentorivi tai Cmd.
17 Pingaa Security gateway -moduulin IP-osoitetta. Tee se näppäilemällä: "ping
192.168.0.126" ja vahvista painamalla Enter-näppäintä.
Tulos: Saat seuraavankaltaisen vastauksen:

TIETOJA
Jos et saa vastauksia vaan aikakatkaisuja, yhteydessä voi olla jotain vikaa. Katso
kohdasta "6 Vianetsintä" 4
[ 32] ohjeita ongelman ratkaisemiseen.

3.4 Security gatewayn määrittäminen
3.4.1 Security gatewayn käyttö
Katso kohdasta "8 Liite A – Security gatewayn IP-osoitteen selvittäminen" [4 36],
miten Security gatewayn IP-osoite selvitetään, jos se on unohtunut.
1

Kirjoita
Security
gatewayn
IP-oletusosoite
(https://192.168.0.126)
verkkoselaimen (Google Chrome tai Microsoft Edge) URL-riville.

Tulos: Varoitusilmoitus yhteydestä tulee esiin.
2
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Tuo lisäasetusikkuna esiin napsauttamalla LISÄASETUKSET (ADVANCED).
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3

Napsauta Siirry kohteeseen 192.168.0.126 (epäluotettava) (Proceed to
192.168.0.126 (unsafe)).

Tulos: Kirjautumisikkuna tulee esiin
4
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Täytä Security gatewayn tunnus (ID) ja salasana (Password) (oletustunnus:
Daikin /oletussalasana: Daikin) ja napsauta Kirjaudu (Sign in) ‑painiketta.
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Tulos: Security GW -valikko (Security GW Menu) ‑ikkuna tulee esiin.

3.4.2 Security gatewayn verkon määrittäminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1

Napsauta Verkko (Network) -painiketta.

Tulos: Verkon määritys (Network Setup) ‑valintaikkuna tulee esiin.
Asentajan viiteopas
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2

Täytä seuraavat verkon tiedot:

LAN-portti 1 (LAN Port1 ) (=A)
▪ IP-osoite (IP address): Ainutkertainen IP (oletus: 192.168.0.126) -osoite
lähiverkossa
▪ Aliverkon peite (Subnet mask): 255.255.255.0
▪ Oletusyhdyskäytävä (Default Gateway): Paikallisen reitittimen IP-osoite (oletus:
192.168.0.100)
▪ Ensisijainen DNS (Primary DNS): Paikallisen reitittimen IP-osoite (oletus:
192.168.0.100)
▪ Toissijainen DNS (Secondary DNS): jätä tyhjäksi
LAN-portti 2 (LAN Port2) (=B)
▪ Jätä tyhjäksi
TIETOJA
Jos IP-osoite (IP address), oletusyhdyskäytävä (Default gateway) ja ensisijainen DNS
(Primary DNS) ovat lähiverkon olosuhteiden mukaisia, niitä ei tarvitse muuttaa.

3

Napsauta Tallenna (Save) -painiketta.
Tulos: Vahvista (Confirm) ‑valintaikkuna tulee esiin.

4
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Käynnistä Security gateway uudelleen napsauttamalla Kyllä (Yes) ‑painiketta.
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Tulos: Security gateway käynnistyy uudelleen.
Tulos: Verkkoselaimen ikkuna tulee esiin.
Tulos: IP-osoite vaihdetaan.
TIETOJA
Verkkoselaimen tiedonsiirto katkeaa, kun vaihe 4 suoritetaan. Muodosta yhteys
uudelleen uutta IP-osoitetta käyttämällä kohdan "Security gatewayn käyttö" 4
[ 16]
ohjeiden mukaisesti.

5

Palauta tietokoneen LAN-verkkoasetukset alkuperäisiin arvoihinsa.

6

Ota tietokoneen WiFi-sovitin käyttöön, jos se poistettiin aiemmin käytöstä.

7

Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneen ja Security gateway ‑moduulin välistä.

8

Liitä Ethernet-kaapeli Security gateway ‑moduulin ja lähiverkon väliin.
g

b

a

c

OUT
IN
F1, F2 F1, F2

d
f

h

e

TIETOJA
Voit vahvistaa, että IP-osoite vaihdettiin oikein, käyttämällä Security gatewaytä
kohdan "Security gatewayn käyttö" 4
[ 16] ohjeiden mukaisesti käyttämällä uutta IPosoitetta.

3.4.3 Security gatewayn aikavyöhykkeen määrittäminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1
Asentajan viiteopas
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Napsauta Aikavyöhyke (Time Zone) -painiketta.
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Tulos: Aikavyöhykkeen määritys (Time Zone Setup) ‑valintaikkuna tulee esiin.
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2

Avaa avattava aikavyöhykeluettelo napsauttamalla [▼]-painiketta >> valitse
aikavyöhyke ja napsauta sitä.

3

Napsauta Tallenna (Save) -painiketta.
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4 iTM- tai LC8-ohjaimen käyttöönotto
1

Katso tietoja iTM- tai LC8-ohjaimen asennuksesta Airnet-käsikirjasta.

Seuraavat vaiheet poikkeavat Airnet-käsikirjasta; varmista, että iTM- tai LC8ohjaimen asetukset ovat vaiheen 3 mukaisia.
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2

Katso määritykset kohdasta "2.3 Järjestelmän kuvaus" [46].

3

Määritä paikallisen ohjaimen verkko alla olevan taulukon mukaisesti.

4

Aseta NSC URL http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC ja valitse
valintaluettelosta oikea tukiaseman nimi (Access Point Name). Lisätiedot
(Details) -osio voi jäädä tyhjäksi.
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5

Muodosta yhteys Daikin Cloud Service -tunnistetiedoilla osoitteeseen https://
cloud.daikineurope.com ja luo uusi sivusto. Heti kun sivusto on luotu, merkitse
iTM- tai LC8-numero muistiin:

- iTM-numero: intelligent Touch Manager ‑yksikön rekisteröity tunnistenumero.
Tämä numero on seuraavassa muodossa: LT2N###### (jossa # on
aakkosnumeerinen arvo).
- LC8-numero: LC8 Controller ‑yksikön rekisteröity tunnistenumero. Tämä
numero on seuraavassa muodossa: LC8N###### (jossa # on aakkosnumeerinen
arvo).
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5 Käyttö
5.1 Lokien lataaminen
Voit tallentaa ja ladata kolme lokia Security gatewayn verkkosovelluksen kautta.
Seuraavia lokeja voidaan käyttää Security
varmistamiseksi, mikäli ongelmia esiintyy:

gatewayn

oikean

toiminnan

Tiedostotyyppi

Tarkoitus

Tiedonsiirtoloki

Tämä sisältää tietoja sen datan
ajoituksesta ja tyypistä, jonka Security
gateway lähetti pilvialustaan.

Päivitysloki

Tämä sisältää tiedot päivityksen
tarkistuksesta, ajasta, jolloin Security
gateway tarkisti saatavilla olevan
päivityksen, ja ilmoituksen, jos uusi
ohjelmistoversio on asennettu.

Seurantaloki

Tämä sisältää tiedot Security
gatewayssä suoritetuista
toimenpiteistä, esimerkiksi milloin se
kytkettiin pois päältä ja milloin se
kytkettiin päälle.

5.1.1 Tiedonsiirtolokien lataaminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
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1

Napsauta Tiedonsiirtoloki (Communication Log) -painiketta.

2

Tarkista latauksen tila ikkunan alaosassa olevasta latauspalkista.
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3

Etsi ja kaksoisnapsauta (avaamista varten) työpöydälle
tiedonsiirtolokin .csv (Communication_Log.csv) -tiedostoa.

ladatun

4

Tarkista tiedonsiirtolokin .csv (Communication_Log.csv) -tiedoston tiedot.

5.1.2 Päivityslokien lataaminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1

MCS341-DS1-111
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Napsauta Päivitysloki (Update Log) -painiketta.

Asentajan viiteopas

25

5 | Käyttö

Asentajan viiteopas

26

2

Tarkista latauksen tila ikkunan alaosassa olevasta latauspalkista.

3

Etsi ja kaksoisnapsauta (avaamista varten)
päivityslokin .csv (Update_Log.csv) -tiedostoa.

4

Tarkista päivityslokin .csv (Update_Log.csv) -tiedoston tiedot.

työpöydälle

ladatun
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5.1.3 Seurantalokien lataaminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
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1

Napsauta Seurantaloki (Monitoring Log) -painiketta.

2

Tarkista latauksen tila ikkunan alaosassa olevasta latauspalkista.
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3

Etsi ja kaksoisnapsauta (avaamista varten)
seurantalokin .csv (Monitoring_Log.csv) -tiedostoa.

työpöydälle

4

Tarkista seurantalokin .csv (Monitoring_Log.csv) -tiedoston tiedot.

ladatun

5.2 Security gatewayn tehdasasetusten palauttaminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1

Asentajan viiteopas
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Napsauta Tehdasasetusten palautus (Factory reset) -painiketta.
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Tulos: Vahvista (Confirm) ‑valintaikkuna tulee esiin.
2

Napsauta vahvistusikkunan Kyllä (Yes) ‑painiketta.

Tulos: Security gateway palautetaan tehdasasetuksiin.

5.3 Security gatewayn käynnistäminen uudelleen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1
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Napsauta Käynnistä uudelleen (Reboot) -painiketta.
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Tulos: Vahvista (Confirm) ‑valintaikkuna tulee esiin.
2

Napsauta Kyllä (Yes) -painiketta.

Tulos: Vahvistusvalintaikkuna katoaa, ja kaikki painikkeet ovat harmaita ja
passiivisia.

Tulos: Security gateway käynnistetään uudelleen.
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5.4 Versionumeroiden tarkistaminen
Eräissä tapauksissa sinun täytyy ehkä ilmoittaa Security gatewayn versionumerot.
Voit noutaa verkkosovelluksen kautta seuraavat versiotiedot:
▪ Security gatewayn verkkosovellus (selainpohjainen ja erityinen Security gateway määritystyökalu). [Asiakasversio]
▪ Security gatewayn laitteisto, laiteohjelmisto ja OS. [Security GW -versio]
▪ Security gatewayn hallinnan ainutkertainen sarjanumero. [Security GW -numero]
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1

Napsauta Versio (Version) -painiketta.

Tulos: Versio (Version) ‑valintaikkuna tulee esiin.
2

Tarkista Versiot.

3

Palaa päänäyttöön napsauttamalla OK (OK).

Tulos: Päänäyttö tulee esiin.
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6 Vianetsintä
6.1 Mahdolliset viat
Vika

Syy

Ratkaisu

Yhteysvika

Yhteyttä Security
gatewayhin ei voi
muodostaa.

Varmista, että oikea SD-kortti on asetettu SD-korttipaikkaan
oikein.

Tarkista virta.

Tarkista Security gatewayn ja määritystietokoneen IP-osoite.
Varmista, että ne kuuluvat samaan lähiverkkoon.

Varmista, että Security gatewayn virta on kytketty.

Varmista, että oikeat LAN-portit ovat käytössä ja määritettyjä:
- Vasen puoli: Portti A
- Oikea puoli: Portti B
Käynnistä Security gateway uudelleen
* Käytä erityistä Security gateway -määritystyökalua, jos olet
unohtanut Security gatewayn IP-osoitteen, kohdan "8.2 IPosoitteen selvittäminen" [436] mukaisesti.
Määritysvika

Epäonnistuu:
▪ määrityksen
suorittaminen,

Kirjaudu ulos Security gatewayn määrityksen
verkkosovelluksesta tai erityisestä Security gateway määritystyökalusta.

▪ lokitiedostojen
lataaminen,

Kirjaudu Security gatewayn määrityksen verkkosovellukseen
tai erityiseen Security gateway -määritystyökaluun uudelleen.

▪ tehdasasetusten
palauttaminen,

Kokeile määritystä, lokitiedoston lataamista, tehdasasetusten
palautusta, uudelleenkäynnistystä ja version tarkistusta
uudelleen.

▪ uudelleenkäynnistämi
nen,
▪ version tarkistaminen.

6.2 Virheilmoitukset
Luokka

Kuvaus

Huomautukset

1. Javascript ei kelpaa

1.1 Javascript ei
käytettävissä. Ota
Javascript käyttöön ja
yritä uudelleen.

–

2. Eväste ei kelpaa

2.1 Eväste pois
käytöstä. Ota evästeet
käyttöön selaimen
asetuksissa ja yritä
uudelleen.

–
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Luokka

Kuvaus

Huomautukset

3. Security gatewayn
yhteys

3.1 Yhteyden
muodostaminen
Security gatewayhin
epäonnistui. Tarkista,
onko Security gateway
yhdistetty samaan
verkkoon.

–

4. Kirjautuminen

4.1. Käyttäjätunnusta
ja/tai salasanaa ei ole
vielä syötetty.

Syötä käyttäjätunnus ja salasana.

4.2 Todennus
epäonnistui.
Virheellinen
käyttäjätunnus ja/tai
salasana.

Tarkista käyttäjätunnus ja salasana.

Napsauta [Kirjaudu]-painiketta.

Syötä oikea käyttäjätunnus ja salasana.
Napsauta [Kirjaudu]-painiketta.

4.3 Tiedonsiirto Security Tarkista , että SD-kortti on asetettu SD-korttipaikkaan.
gatewayn kanssa
Tarkista, että Security gatewayn virta on kytketty.
epäonnistui.
Tarkista , että LAN-kaapeli on liitetty sekä Security gatewayhin
että määritystietokoneeseen.
Paina Security gatewayn nollauspainiketta.
5. Security gateway valikko

5.1 Tiedonsiirto Security Sama kuin 4.3
gatewayn kanssa
epäonnistui.
5.2 Lokin saanti
epäonnistui.

–

6. Verkon asennus

6.1 Tiedonsiirto Security Sama kuin 4.3
gatewayn kanssa
epäonnistui.

7. Moduulin
päivitysmääritys

7.1 Tiedonsiirto Security Sama kuin 4.3
gatewayn kanssa
epäonnistui.

8. Aikavyöhykkeen
määritys

8.1 Tiedonsiirto Security Sama kuin 4.3
gatewayn kanssa
epäonnistui.

9. Virhevalintaikkuna

9.1 Istunto on
vanhentunut. Yritä
kirjautua uudelleen.
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7 Tekniset tiedot
7.1 Käyttöönottotietokoneen vaatimukset
Nimike

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmä

Windows 7 Professional (32-bit) tai
parempi

Muisti

Vähintään 2 Gt RAM

Kiintolevy

Vähintään 20 Gt vapaata tilaa

Portit

1 RJ45-portti

Selain

Jokin seuraavista:
▪ Internet Explorer, versio 9, 10 tai 11
▪ Google Chrome
▪ Mozilla Firefox
▪ Apple Safari

7.2 Virrankulutustiedot – Security gateway
Nimike

Tekniset tiedot

Liittyvä tulojännite

110~220 V AC

Tulovirran taajuus

50~60 Hz

Virrankulutus, CPU-moduuli + I/Omoduuli

▪ Maksimi: 13 W (11 W+2 W)
▪ Tyypillinen: 5,5 W (4 W+1,5 W)

Tarkempia tietoja virtalähteestä on virtalähteen mukana toimitetussa oppaassa.

7.3 Työkalujen oletussalasanat
Työkalu

Salasana

Todennuskoodi, Security gatewayn
Web-liittymä

Ei asetettu (tyhjä), katso "Security
gatewayn käyttö" [416]
▪ oletustunnus Daikin
▪ oletussalasana: Daikin

7.4 Kytkentävaatimukset – Security gateway
VAROITUS
Kaikki asennuspaikalla tehtävä johdotus ja komponentit TÄYTYY asennuttaa
valtuutetulla sähköalan ammattilaisella, ja asennustöiden TÄYTYY noudattaa
soveltuvia määräyksiä.
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Kaikkien kytkentöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Liitäntä

Poikkileikkaus

LAN-kaapeli

Enimmäispituus

–

100 m

Huomautukset
▪ UTP CAT 5e tai parempi
▪ RJ45-liitin

DIII-NET (F1/F2)

Ø0,75~1,25 mm²
(liitin mitoitettu
enintään 1,5 mm²:ä
varten)

Kokonaispituus(a):
2000 m (<1500 m
käytettäessä
suojattua johdinta)
Enimmäispituus(b):
1000 m

▪ Kaapelin tyyppi: 2-ytiminen vinyylieristetty,
vinyylisuojattu kaapeli/cabtyre-kaapeli tai 2ytiminen suojattu kaapeli
▪ Älä käytä monijohdinkaapeleita, jossa on 3 tai
useampi johdin
▪ Älä käytä sekoitettuja kaapelityyppejä
▪ Älä koskaan niputa kaapeleita
▪ Kun käytät suojattua kaapelia, liitä vain kunkin
suojajohtimen toinen pää maahan
▪ Varmista, että johdot reititetään ja
kiinnitetään
niin,
että
johtavia
maadoittamattomia
osia
ei
pääse
koskettamaan
▪ Varmista, että jokaisen sähkökaappiin
menevät johtimen käytössä on vedonpoisto
▪ Lisätietoja
DIII‑NETistä
on
suunnitteluoppaassa (ED72721)

230 V AC
virransyöttö
verkkolaitteesee
n

Sovellettavien
määräysten
mukaisesti (liitin
mitoitettu enintään
4 mm²:ä varten)

Sovellettavien
määräysten
mukaisesti

24 V DC
virransyöttö
Security gateway
-moduuliin

Sovellettavien
määräysten
mukaisesti

–

DBACS-

▪ Lanka- tai säikeellinen johdin sallitaan
▪ WAGO-verkkolaitteen sisäinen suojaus: sulake
2,5 A/250 V

Lanka- tai säikeellinen johdin sallitaan

(a) Kokonaispituus on DIII‑NET-verkon kaikkien johdotusten summa.
(b) Enimmäispituus on DIII‑NET-verkon minkä tahansa 2 liitäntäpisteen välinen suurin etäisyys.

7.5 Järjestelmävaatimukset
Security gatewayn määrittämiseen käytettävän tietokoneen täytyy täyttää nämä
vähimmäisvaatimukset:
CPU
Käyttöjärjest
elmä
Muisti
Vapaata
tilaa
kiintolevyllä
Verkko
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Intel i3 2,2 GHz tai parempi
Microsoft Windows 7 tai korkeampi
Vähintään 512 Mt RAM
Vähintään 10 Gt

10 BASE-T tai parempi
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8 Liite A – Security gatewayn IP-osoitteen
selvittäminen
Tässä liitteessä selitetään, miten Security gatewayn IP-osoite selvitetään
käyttämällä Security gateway erityistä määritystyökalua.

8.1 Security gatewayn kytkeminen
1

Liitä virtalähde samalla tavalla kuin kohdassa "Virtalähteen kytkeminen" [410].

2

Lisää Security gateway lähiverkkoon seuraavan kuvan mukaisesti:
a

b

c

d

a
b
c
d

PC
Reititin
Security gateway
LAN-portti A

Tässä tapauksessa käytetään vain LAN-porttia A.
3

Kytke virtalähde.

8.2 IP-osoitteen selvittäminen
Varmista, että sinulla on uusin yhdyskäytävän asetustyökalun versio. Uusin versio
on saatavilla osoitteesta https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/
product-finder/Daikin-Cloud-Service.html.
1

Lataa ja pura tiedoston GwSettingTool.exe (GwSettingTool.exe) sisältävä ziptiedosto paikallisen aseman kansioon.

2

Käynnistä Security gateway -määritystyökalu kaksoisnapsauttamalla tiedostoa
GwSettingTool.exe (GwSettingTool.exe).
Tulos: Yhteyden muodostaminen alkaa.
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Tulos: Kirjautumisikkuna tulee esiin noin 1 minuutin kuluttua.
3

Täytä Security gatewayn tunnus (ID) ja salasana (Password) (oletustunnus:
Daikin /oletussalasana: Daikin) ja napsauta Kirjaudu (Sign in) ‑painiketta.

Tulos: Security GW -valikko (Security GW Menu) ‑ikkuna tulee esiin.
4

Napsauta Verkko (Network) -painiketta.

Tulos: Verkon määritys (Network Setup) ‑valintaikkuna tulee esiin.
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5
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Tarkista LAN-portin 1 (LAN Port1 ) IP-osoite (IP address).
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9 Liite B – Käyttöönotto välityspalvelimen
kanssa
Tässä liitteessä selitetään, miten Security gatewayn alkumääritys tehdään, jos
topologinen rakenne ei vastaa kohdassa "Lähiverkon asennus" [4 6] kuvattua
vakiorakennetta.

9.1 Vaihtoehtoinen määritys
1

Liitä virtalähde samalla tavalla kuin kohdassa "Virtalähteen kytkeminen" [410].

2

Lisää Security gateway lähiverkkoon seuraavan kuvan mukaisesti:
b c

a

d

e

f

g

h

OUT
IN
F1, F2 F1, F2

Tässä tapauksessa käytetään sekä LAN-porttia A että LAN-porttia B.

a
b
c
d
e
f
g
t

3

Ulkoyksikkö
LAN-yhteys (DIII)
iTM- tai LC8-ohjain
LAN-liitäntä porttiin A
Security gateway
iTM- tai LC8-ohjain porttiin B
LAN-yhdyskäytävä (RJ-45)
Daikin Cloud Service

Kytke virtalähde.

9.2 Security gatewayn käyttö
Katso "Security gatewayn käyttö" [416].

9.3 Security gatewayn verkon määrittäminen
Security GW -valikon (Security GW Menu) käyttäminen: katso "Security gatewayn
käyttö" [416].
1
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Tulos: Verkon määritys (Network Setup) ‑valintaikkuna tulee esiin.

2

Täytä seuraavat verkon tiedot:

LAN-portti 1 (LAN Port1 ) (=A)
▪ IP-osoite (IP address): Ainutkertainen IP (oletus: 192.168.0.126) -osoite
lähiverkossa
▪ Aliverkon peite (Subnet mask): 255.255.255.0
▪ Oletusyhdyskäytävä (Default Gateway): Paikallisen reitittimen IP-osoite (oletus:
192.168.0.100)
▪ Ensisijainen DNS (Primary DNS): Paikallisen reitittimen IP-osoite (oletus:
192.168.0.100)
▪ Toissijainen DNS (Secondary DNS): jätä tyhjäksi
LAN-portti 2 (LAN Port2) (=B)
▪ IP-osoite (IP address): valitse eri IP-osoitealue kuin portilla A (esim. 192.168.10.5)
▪ Aliverkon peite (Subnet mask): 255.255.255.0
▪ Käytä välityspalvelinta (Use a Proxy Server): Tarkistus
▪ IP-osoite (IP address): IP-välityspalvelin
▪ Portin numero (Port Number): Portin välityspalvelin
TIETOJA
Jos IP-osoite (IP address), oletusyhdyskäytävä (Default gateway) ja ensisijainen DNS
(Primary DNS) ovat lähiverkon olosuhteiden mukaisia, niitä ei tarvitse muuttaa.
Asentajan viiteopas
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3

Napsauta Tallenna (Save) -painiketta.
Tulos: Vahvista (Confirm) ‑valintaikkuna tulee esiin.

4

Käynnistä Security gateway uudelleen napsauttamalla Kyllä (Yes) ‑painiketta.

Tulos: Security gateway käynnistyy uudelleen.
Tulos: Verkkoselaimen ikkuna tulee esiin.
Tulos: IP-osoite vaihdetaan.
TIETOJA
Verkkoselaimen tiedonsiirto katkeaa, kun vaihe 4 suoritetaan. Muodosta yhteys
uudelleen uutta IP-osoitetta käyttämällä kohdan "Security gatewayn käyttö" 4
[ 16]
ohjeiden mukaisesti.

5

Palauta tietokoneen LAN-verkkoasetukset alkuperäisiin arvoihinsa.

6

Ota tietokoneen WiFi-sovitin käyttöön, jos se poistettiin aiemmin käytöstä.

7

Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneen ja Security gateway ‑moduulin välistä.

8

Liitä Ethernet-kaapeli Security gateway ‑moduulin ja lähiverkon väliin.
a

b c

d

e

f

g

h

OUT
IN
F1, F2 F1, F2

9.4 Security gatewayn aikavyöhykkeen määrittäminen
Katso "Security gatewayn aikavyöhykkeen määrittäminen" [420].

9.5 iTM- tai LC8-ohjaimen käyttöönotto
Katso:
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▪ Airnet-käsikirja:
- iTM- tai LC8-ohjaimen käyttöönottoa varten
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ iTM-asennusopas
▪ LC8-asennusopas
Seuraavat vaiheet poikkeavat Airnet-käsikirjasta; varmista, että iTM- tai LC8ohjaimen asetukset ovat vaiheen 1 mukaisia.
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1

Määritä paikallisen ohjaimen verkko alla olevan taulukon mukaisesti.

2

Aseta NSC URL http://Lcc.m2m.daikineurope.com/NSC ja valitse
valintaluettelosta oikea tukiaseman nimi (Access Point Name). Lisätiedot
(Details) -osio voi jäädä tyhjäksi.
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3

Muodosta yhteys Daikin Cloud Service -tunnistetiedoilla osoitteeseen https://
cloud.daikineurope.com ja luo uusi sivusto. Heti kun sivusto on luotu, merkitse
iTM- tai LC8-numero muistiin:

- iTM-numero: intelligent Touch Manager ‑yksikön rekisteröity tunnistenumero.
Tämä numero on seuraavassa muodossa: LT2N###### (jossa # on
aakkosnumeerinen arvo).
- LC8-numero: LC8 Controller ‑yksikön rekisteröity tunnistenumero. Tämä
numero on seuraavassa muodossa: LC8N###### (jossa # on aakkosnumeerinen
arvo).
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