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Schéma připojení tepelného čerpadla a uživatele ke službě
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Co je potřeba pro zřízení služby Smart Cloud ?

• Internetové připojení s pevnou IP Adresou

• Rozhraní Panasonic Smart Cloud CZ-TAW1

• Platnou emailovou adresu a telefonní číslo uživatele. 

Pozn: Při registraci nepoužívejte svoje údaje k registraci uživatele. Uživatelské jméno je v 

rámci Smart Cloudu jedinečné a nelze ho použít opakovaně. Zprávy ze Smart Cloudu budou 

chodit na zadanou mailovou adresu. 

• Zařízení na kterém lze službu zobrazit. 
PC, tablet, chytrý telefon s internetovým prohlížečem

Smart Cloud



Popis rozhraní CZ-TAW1

Smart Cloud



Wifi připojení k routeru

• pokud stavová dioda nesvítí (nebliká) modře, 
stiskněte na 10 sec tlačítko Check

• Na směrovači / routeru zapněte režim WPS

• Stiskněte spínač WPS na rozhranní Smart Cloud

• jakmile je spojení s routerem navázáno, rozsvítí se 
STATUS

• pokud je navázáno spojení se serverem 
Smartcloud v Internetu, rozsvítí se LINK

• Když se nerozsvítí link a přitom je zařízení 
připojeno k routeru, s největší pravděpodobností 
mu něco brání v přístupu na internet (firewall, 
zakázané IP adresy, porty apod…práce pro IT 
specialistu)

Smart Cloud



Vytvoření nového uživatelského účtu

• Aplikaci služby Smartcloud najdete na adrese https://aquarea-
smart.panasonic.com/

• Vytvořte nový uživatelský účet

• Přihlaste se

Smart Cloud



Spárování tepelného čerpadla s uživatelským účtem

• Na rozhraní stiskněte prostřední tlačítko Register. Začne blikat prostřední LED  
Status

• V nově vytvořeném uživatelském účtu přidejte nové zařízení

• Device ID se zadává s počátečním písmenem a bez pomlčky

Smart Cloud



Náhled na uživatelské rozhraní
https://aquarea-smart.panasonic.com/

Smart Cloud
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Co je potřeba pro zřízení služby?

• Platnou emailovou adresu a telefonní číslo uživatele Service
Cloudu (servisní/montážní firmy)

• Zařízení na kterém lze službu zobrazit. 
PC, tablet, chytrý telefon s internetovým prohlížečem

• Služba je určena pro servisní firmy, ne pro uživatele (majitele) 
tepelného čerpadla

Service Cloud



Vytvoření nového uživatelského účtu

• Aplikaci služby Service Cloud najdete na adrese 

https://aquarea-service.panasonic.com/

• Vytvořte uživatelský účet a přihlaste se

Service Cloud



Náhled do vytvořeného servisního rozhraní bez 

připojených tepelných čerpadel

Service Cloud



• O připojení tepelného čerpadla k servisnímu cloudu musí požádat 
uživatel tepelného čerpadla prostřednictvím svého Smart Cloudu

• Musí znát údaje o Vaší firmě, včetně Vaší e-mailové adresy (jméno 
Vášeho uživatelského účtu pro Service Cloud). Musí je vyplnit do 
formuláře žádosti

Service Cloud



• Lze to i obráceně. Požádat může i servisní firma ze svého Servicecloudu

• Zjednodušení je pouze v tom, že za uživatele vyplní formulář

• Jinak je postup velmi podobný jako na předchozí stránce

Service Cloud



• Po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře žádosti o servis (uživatelem) Vám 
(montážní firmě na Váš mail) bude odeslána ze Service Cloudu mailová 
zpráva. Potvrzením odkazu v mailu budete přesměrováni rovnou na stránku 
svého Service Cloudu a uživatel (žadatel) bude přidán do pod Váš servis

• Pokud to neprovedete odkazem z mailu, můžete si žadatele přidat také přímo 
z rozhraní svého Servisního Cloudu přes menu v pravém horním rohu … 
„Seznam čekajících registrací“

Service Cloud



• Žádost o servis můžete schválit, nebo odmítnout

• Vygeneruje se mailová zpráva pro žadatele kde můžete napsat Váš vzkaz

Service Cloud



• Poté máte do svého Servisního Cloudu připojené první tepelné čerpadlo 
(uživatele)

• Stejným způsobem připojíte další

Service Cloud



https://aquarea-service.panasonic.com/

Service Cloud



• Když je potřeba, můžete se rovnou ze Service Cloudu, ze záložky
Nastavení/Uživatel, přepnout na obrazovku Smart Cloudu a sledovat nebo
provádět nastavení (třeba i současně s uživatelem).

• Při provádění změn počítejte s prodlevou zobrazení

Service Cloud



Při výskytu chyby na některém z připojených zařízení Vám Service
Cloud pošle mailovou zprávu

Service Cloud



AC controller pro klimatizace

Schéma připojení klimatizace a uživatele ke službě

Uživatelské rozhraní
aplikace Panasonic Comfort Cloud

Rozhranní
CZ-TACG1

směrovač / router

INTERNET

Server Panasonic
Smart CloudWIFI

Přiložený 
kabel



AC controller pro klimatizace

Aplikace Panasonic Comfort Cloud



AC controller pro klimatizace

Náhled na uživatelské rozhraní pro klimatizace



AC controller pro klimatizace

Vytvoření ID Panasonic
https://csapl.pcpf.panasonic.com/



https://www.intesisbox.com/en/modbus/gateways/

PA-RC2-MBS-1

PACi + VRF

PA-AC-MBS-1

PA-AW2-MBS-1

Nadřazený systém 

řízení s rozhranním

MODBUS

AQUAREA

RAC

MODBUS
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