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intelligenta
styrningslösningar
Integration
med

Systemöversikt

Upp till 2.560 grupper
HUBB

Maximalt 5 intelligenta touchstyrningar
kan anslutas till en iTM-integrerare.

Nätverksservicesystem för
luftkonditionering

Internt modem
(tillval)

DCM601A51

Telefonledning

D III-NET-ledning

Max. 64 grupper

inomhusenheter

~

HRV

LAN

Internet
Intranet

Max. 7 adaptrar

iTM plus adapterledning
LAN

DCM601A52
Felfunktionsrapport
via e-post

Di/Pi-port

Di/Pi-ledning
Max. 200 m

USB-minne

WAGO-gränssnitt
I/O-modul

I/O-modul

I/O-modul

Webbåtkomst

Webbåtkomst
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Brandlarm

kWh-mätare

Belysning

Pump

Fläkt

Sensor

Komplett Daikin-system för klimatstyrning i fastigheter

sid. 4

sid. 6

ANVÄNDARVÄNLIGHET
››

Intuitivt användargränssnitt

››

Visuell layoutvy och direkt åtkomst till inomhusenhetens huvudfunktioner

››

Alla funktioner direkt tillgängliga via touchskärm eller webbgränssnitt

SMART ENERGIHANTERING
Verktyg för smart energihantering möjliggör övervakning av om energianvändningen är enligt planen och hjälper till att
följa upp orsaken till energislöseri, vilket maximerar effektiviteten.

sid. 11

sid. 12

››

Kraftfulla schemaläggningar säkerställer rätt drift året runt

››

Spara energi genom att förregla luftkonditioneringens drift medan annan utrustning värmer, lyser, ...

››

Sänkningsfunktion

FLEXIBEL I STORLEK & INTEGRATION
››

I storlek: modulär design för användning i små till stora användningsområden

››

I integration: från enkel klimatkontroll till liten BMS-styrning av belysning, pumpar osv. via WAGO I/O

ENKEL SERVICE OCH DRIFTSTART
››

Fjärrkontroll av köldmedieinnehåll ger färre besök på plats

››

Kontaktinformation till servicepersonal kan registreras och visas

››

Meddelanden via e-post sänds automatiskt för att uppmärksamma om fel och potentiella problem

››

Den intelligenta touchstyrningen kan länka till Daikins Nätverksservicesystem för luftkonditionering dygnet runt för
övervakning av driftförhållanden och status
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Användarvänlighet

INTUITIVT ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Intuitiva menyskärmar ger även noviser möjlighet att köra och övervaka systemet som en expert.
Listvy
Konstruerad för enkelhet ger denna meny en snabb översikt över statusen och viktig
information i ett listformat. Med hjälp av sorteringsfunktionen kan luftkonditioneringssystem
som arbetar under samma villkor och status identifieras för jämförelse och utvärdering.

PÅ

Filtersymbol

AV

Fel

Layoutvy
En specialfunktion använder byggnadens våningsritningar för att ger en visuell
representation av systemets utrustning. Utan att behöva komma ihåg namn på
utrustning kan användare på ett visuellt sätt lokalisera utrustning genom att söka
efter dess position i våningsritningen. Genom att välja inomhusenheten är alla
huvudfunktioner direkt åtkomliga.

Tillgängliga språk: Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, portugisiska.
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Omfattande hanteringshistorik
Den intelligenta touchstyrningen ger en omfattande historik för händelser för utrustningen, inklusive drift, statusförändring, automatisk
kontroll och inställningar. Detta bidrar till system optimering för ytterligare energibesparingar och komfort samt för förebyggande
underhållsarbete.

Lätt åtkomst till ett stort urval av menyer
Användare kan enkelt få åtkomst till avancerade menyer bara genom att peka på menyikonen i huvudskärmen.

Automatisk kontroll

Systeminställningar

Driftshantering

ALLA FUNKTIONER ÄR DIREKT ÅTKOMLIGA VIA ETT STANDARD WEBBGRÄNSSNITT
Styrning av luftkonditioneringssystemet via dator
Hantera luftkonditioneringssystemet via dator med hjälp av samma visuella layout som i den intelligenta touchstyrningen.

System

Inget behov av
fjärrkontroller

Centralstyrning av flera fastigheter
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Smart

energihantering
KRAFTFULLA SCHEMALÄGGNINGAR SÄKERSTÄLLER RÄTT DRIFT ÅRET RUNT
Kalenderinställningar kan automatisera daglig hantering av luftkonditioneringsenheter året runt för
att optimera energibesparingar och komfort.
Ett veckoschema kan ställas in för en luftkonditionering och
dess grupp.
Administratören kan också ställa in Start/Stopp, Börvärde och
villkoren nedan:
• Förhandskyla/-värme • Sänkning Hög/Låg
• Begränsning av fjärrkontrollen • Timerutökning
• Börvärdesändring • Fläkthastighet • Börvärdesbegränsning
Helgdagar och speciella dagar kan ställas in. Månatliga
scheman kan enkelt kontrolleras i kalendern.
Ett utgångsdatum kan ställas in för varje schema. Detta gör att
ett schemamönster automatiskt ändras efter säsong.

FÖRREGLING MED ANNAN UTRUSTNING
Den intelligenta touchstyrningen medger förreglingsmöjligheter som sträcker sig bortom förregling
av start och stopp. Denna automatiska förregling gör det möjligt att maximera prestandan på
luftkonditioneringsenheter via fri kyla eller tidsfördröjd ventilation.

Exempel 1 Fri kyla

Signal att
genomföra
ventilation

När utomhustemperaturen är lägre är börvärdet inomhus kommer
kylningen att stoppa och utomhusluft förs direkt in genom
ventilationsenheten för att spara energi.

Signal att
stoppa
kyla
Utomhustemperaturen är lägre än den inställda temperaturen

Exempel 2 Ventilationskontroll

CO2-nivån är låg

Ventilationsutrustning kontrolleras beroende på inomhusnivåerna
av CO2. Energiförluster genom för hög ventilation förhindras
samtidigt som komforten upprätthålls.

Ventilationsfläktens
hastighet har
sjunkit
Ventilationsfläktens
hastighet har
ökat

CO2-nivån är hög

Förregling säkerställer att alla komponenter samarbetar för att spara energi och ge en ökad komfort.
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Exempel 3 Förregling av luftkonditioneringen
beroende på om någon befinner sig i rummet
Kontrollsystem med nyckelkort och närvarosensorer känner
av om någon befinner sig i rummet och ändrar automatiskt
börvärdet eller stoppar luftkonditioneringen i de rum som är
tomma. .

Stoppsignal

Stoppsignal

Status för nyckelkort

Brandlarmsignal

Exempel 4 Brandlarm
Genom att förregla brandlarm kan systemet utföra ett nödstopp
på luftkonditionering och ventilationsenheter.

Stoppar alla luftkonditioneringsenheter
i de påverkade brandskyddsområdena

ELLER
Stoppar alla
luftkonditioneringsenheter

SMARTA ENERGIHANTERINGSVERKTYG
Energinavigator
Energiförbrukningen på all utrustning (inklusive luftkonditioneringsenheter) kan enkelt övervakas med hjälp av Energinavigatorn.
Användare kan identifiera enheter som är källan till energislöseriet (enheter som kyler för mycket eller fortsätter att gå i ett rum som är
tomt) och kan följas upp om energianvändningen sker som planerat.
Funktionen med Energinavigatorn ger även stöd i formulering och verifiering av energibesparande åtgärder och bidrar till att
säkerställa en avancerad energihantering.

kWh-mätare

kWh-mätare

iTM plus adapter (upp till 7)
kWh-mätare

Strömförsörjning
kWh-mätare

Belysning

Energiförbrukningen per timme mäts och den intelligenta touchstyrningen lagrar
de uppgifter som sänds från elmätaren.
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Insamlad data visas i en graf som underlättar förståelsen.
Energiförbrukningsdata presenteras på daglig eller månadsvis basis. Dessutom presenteras energimål och beräknad energiförbrukning
samt jämförelsedata med föregående års resultat i ett användarvänligt format för att bidra till en energibesparande kontroll.

Daglig energiförbrukning

Månatlig energiförbrukning
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4

1 - Varningsindikering

4 - Nuvarande månads inriktning

1 - Varningsindikering

5 - Nuvarande års inriktning

2 - Faktisk daglig energiförbrukning

5 - Prognoslinje

2 - Faktisk månatlig energiförbrukning

6 - Prognoslinje

3 - Samlad linje

6 - Dagligt medelvärde för att
uppnå månadens inriktning

3 - Faktisk inriktad energiförbrukning

7 - Månadens inriktning för att
uppnå årets inriktning

Jämförelse från föregående år

4 - Samlad linje

Information om energihantering kan kontrolleras dator
LAN

3

1

4

2

1 - Nuvarande års energianvändning

3 - Föregående års samladelinje

2 - Nuvarande års samladelinje

4 - Föregående års energianvändning

Energiförbrukningen utvärderas automatiskt för varje rum.
Baserat på insamlad data identifierar den intelligenta touchstyrningen automatiskt rum och luftkonditioneringsenheter som väsentligt
avviker från de regler som användaren fastställt för drifttid och förutbestämda temperaturinställningar. Systemet markerar i vilka rum
som de största energibesparingarna kan erhållas.
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1 - Plottarea

4 - Rumsnamn

2 - Antal timmar av avvikelse

5 - Antal timmar och dagar av avvikelse

3 - Antal dagar av avvikelse

6 - Extra energiförbrukning

Ju mer upp till
höger ett rum är,
desto högre extra
energiförbrukning
är det.

PPD-FUNKTION
Energiförbrukningen är proportionellt beräknad för varje inomhusenhet. Data kan användas för
energihantering och beräkning av luftkonditioneringens användningskostnad för respektive hyresgäst.
Driftsinformation från individuella inomhusenheter övervakas vilket
möjliggör en distribution av energiförbrukning vid utomhusenheterna.

Hyresgäst A
HÖG

Driftsinformation för varje
enskild inomhusenhet
Användningstid
Rumstemperatur
Expansionsventilens
öppningsförhållande

Automatisk beräkning av den
totala energiförbrukningen för
varje enskild inomhusenhet

rå
n

Faktura

Hyresgäst B
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kWh-mätare

Faktura
Faktura
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m

ät
ar
en

Hyresgäst B
LÅG

Hyresgäst C
MEDIUM

Daikins PPD* håller koll på
energiförbrukningen för respektive
inomhusenhet. Det utför kostnadsberäkningar
för luftkonditionering snabbt och automatiskt.

Hyresgäst A

Hyresgäst C

Total energiförbrukning

*PPD (Power Proportional Distribution) är Daikins
mjukvara för proportionerlig strömfördelning för att
beräkna den egna effektförbrukningen

Det är enkelt att mata ut PPD-data.
PPD-data matas ut i CSV-format till en
dator eller ett USB-minne och kan enkelt
bearbetas och hanteras.

USB-minne
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ANDRA ENERGIBESPARANDE VERKTYG
Automatisk växling
Kyla/värme för respektive rum kan ändras automatiskt baserat på börvärde och rumstemperatur.
* I händelse av värmepump av typ VRV kan ändring av kyla/värme göras samtidigt för hela VRV-systemet.

Sänkning
Tomma rum, som kontor under natten, har inget behov av maximal luftkonditionering för att upprätthålla lämplig rumsmiljö.
Sänkningsfunktionen ändrar luftkonditioneringens börvärden i tomma rum för att förhindra onödig energiförbrukning och
sänka elkostnaderna.

Timerutökning
För att spara energi när rum
lämnas tomma stänger systemet
av luftkonditioneringen efter en
fastställd tid. Detta kan vara en verklig
energibesparing för många typer
av fastigheter, exempelvis klassrum,
mötesrum, m.m.

PÅ

PÅ

Varaktighet (30~180 min)

stänger
AV

PÅ

stänger
AV

Varaktighet

Användare startar
inomhusenhet

Glidande temperatur
Denna funktion är skapad för att ändra börvärdet för att minska skillnader mellan utomhus- och inomhustemperaturer.
Speciellt användbar vid ingångar och liknande platser kan denna funktion effektiv förhindra en värmechock genom en
plötslig temperatursänkning och kan även bidra till energibesparingar.

Börvärde för kyla ändras efter
utomhustemperaturen.

Börvärde kyla
Max.

Min.
Värmechock uppstår oftast vid stora skillnader i
inomhus- och utomhustemperatur.
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Värmechock kan förhindras genom att skapa
en gradvis sänkning av temperaturen som
minimerar stora skillnader i inomhus- och
utomhustemperaturer vid ingångar.

Min.

Max.
Utomhustemperatur

Flexibel
i storlek & integration
I STORLEK
Modulär design för användning i små till stora användningsområden
En enkel intelligent knappsats kan hantera upp till 512 grupper av inomhusenheter (i kombination med upp till 7 iTM plus adaptrar).
Via iTM integrerare kan du integrera upp till 5 iTM och hantera upp till 2.560 grupper av inomhusenheter från en iTM.

Upp till 2.560 grupper
HUBB

Maximalt 5 intelligenta touchstyrningar
kan anslutas till en iTM-integrerare.

I INTEGRATION
Från enkel klimatkontroll till liten BMS-integrering av belysning, pumpar osv. via modulär WAGO I/O
Via den modulära uppbyggnaden av det välkända Wago I/O kan du lägga till det exakta antalet I/O för att passa storleken på
byggnaden. WAGO är anslutet till iTM via en Modbus-anslutning.

Belysning
Belysning

Belysning
Belysning

Pump
Pump

Pump
Pump

Fläkt
Fläkt

Fläkt
Fläkt

Sensor
Sensor

Sensor
Sensor
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service och
driftstart

Enkel

KONTROLL AV INNESLUTNING AV KÖLDMEDIUM
Enkel, komfortabel och kostnadseffektiv efterlevnad med F-gasreglering för kontroll av
föroreningar i köldmedium vartannat år.
Inget behov för installatören att finnas på plats:
•

Ställ in tid och datum för kontroll av föroreningar i köldmedium på distans.

Inget avbrott av inomhusklimatet för hyresgäster
•

Kontroll på distans kan utföras nattetid.

Hur fungerar det?

Ställ in tiden på distans

Anslutning till platsen via 3G eller Internet

Kontroll kan utföras nattetid

Verifiera resultatet

FÖRENKLAD FELSÖKNING
Visar kontaktinformation om underhåll
Kontaktinformation till servicepersonal kan registreras och visas.

Felrapport via e-post
Rapporter via e-post sänds omedelbart till de personer som är inblandade i den utrustning som är ansluten till den intelligenta
touchstyrningen. Utrustningsmodeller, felkoder, etc sänds så att mottagarna kan agera omedelbart.

System

Meddelanden
via e-post sänds
till smartphones
och datorer.

Upp till 10 e-postadresser
kan registreras.
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Nätverksservicesystem för luftkonditionering (underhållsservice som tillval).
Den intelligenta touchstyrningen kan anslutas till Daikins Nätverksservicesystem för luftkonditionering för fjärrövervakning
och verifiering av driftstatus på luftkonditioneringssystem. Genom sin förmåga att förutse fel ger denna tjänst en trygghet till
kunderna.
Den intelligenta touchstyrningen ansluter lätt till Daikins Nätverksservicesystem för luftkonditionering dygnet runt.*

Fel

ACC-center

Tidiga varningar om eventuella framtida fel
bidrar till att förhindra att problem plötslig
uppstår vid ett senare tillfälle.

Även fel som kan vara svåra att
identifiera kan övervakas på distans.
Möjliggör utsändning av
servicetekniker utan behov av ett
samtal från kunden.

Personal på centralen övervakar förekomsten
av fel och spårar deras orsak via Internet.

Repair

Snabba reparationer
eftersom
servicetekniker
känner till orsaken till
problemet i förväg.

*På grund av begränsningar i tillämpliga delar och releasetider, kontakta en Daikin-representant för detaljer.

SPARA TID VID IDRIFTTAGNING TACK VARE VERKTYGET FÖR FÖRBEREDANDE IDRIFTTAGNING
Idrifttagning av ett VRV-system har aldrig varit enklare och snabbare 3 flexibla sätt så att du kan driftsätta
ett VRV-system på det sätt som du vill.
1. Idrifttagning av VRV direkt från ITM och spara tid genom:
•
•

automatisk registrering av anslutna inomhusenheter
automatisk allokering av rätt typ och ikon för inomhusenheten

2. Exportera inställningarna för det driftsatta systemet och anpassa
dem enkelt via din dator:
•
•

spara tid genom att arbeta från din dator
utföra anpassning på distans, utan att behöva vara på plats

3. Förbered projektet med verktyget för förberedande idrifttagning
före idrifttagning:
•
•

minska tiden på plats eftersom du endast behöver ladda upp
inställningarna
utföra anpassning på distans, utan att behöva vara på plats
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FUNKTIONER & ALTERNATIV

Funktionen intelligent touchstyrning
KATEGORI

Grundläggande funktioner

FUNKTION

ANMÄRKNINGAR

iTM plus adapter (DCM601A52)

Max. antal adaptrar: 7

Hanteringspunkter

Max. antal hanteringspunkter: 650
(Antal D III-anslutna hanteringspunkter: 512)

Områden

Max. antal områden: 650
Max. områdeshierarkier: 10

Tillgängliga språk

Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska, kinesiska och japanska

Övervakningsskärmar

Ikonvy

Ikoner visar utrustningens driftstatus.

Listvy

Detaljerad information om varje hanteringspunkt visas.

Layoutvy

Upp till 60 skärmar kan skapas.
Upp till 100.000 händelser registreras i historiken inklusive fel, drift, automatisk kontroll samt
systeminformation. Driftsursprung registreras även.

Historik
Schema

Automatisk kontroll

Antal program: 100
Upp till 20 åtgärder/dag kan ställas in.
Veckoschema

7 dagar i veckan + 5 specialdagar kan ställas in.

Årskalender

Speciella dagar kan anges med datum eller månad/vecka/dag i veckan.
Inställningar för speciell dag kan återanvändas varje år.

Årstidsrelaterat schema

Program för respektive säsonger kan kopplas efter datum.

Förregling

Antal program: 500
Förregling är möjlig för på/av, fel, analogt värde och ändring av driftläge.

Nödstopp

Antal program: 31

Automatisk växling

Antal växlingsgrupper: 512

Temperaturgräns

Antal temperaturgränsgrupper: 8
Övre gränsintervall: 32-50°C
Undre gränsintervall: 2-16°C

Glidande temperatur

Antal grupper med glidande temperatur: 8
Utomhustemperaturintervall: 18-34°C
Börvärdesintervall: 16-32°C

Värmelägesoptimering (HMO, Heating Mode
Optimisation)

Onödig uppvärmning förhindras.

Timerutökning

Driftstopp är valbart från 30, 60, 90, 120 och 180 minuter.

Sänkning

Sänkningsbörvärde kan ställas in för 2 mönster.
Temperaturintervall: 1-7°C, -1 -7°C (storlek på börvärdesändring).

Proportionerlig strömfördelning

Timvis proportionerlig strömfördelning resulterar i att upp till 13 månader registreras.
Systemet har stöd för att mata ut data i CSV-format.

Energinavigator

Aktuella resultat på daglig/månatlig energiförbrukning visas i grafer.
Jämförelser kan göras med förbestämda värden/aktuella resultat frånföregående år.
Ineffektiv drift av VRV inomhusenheter identifieras automatiskt, och energislöseriberäknas.

Webbåtkomst

Webbläsare kan visa samma typ av skärm som den intelligenta touchstyrningen.
Upp till 4 administratörer och 60 allmänna användare kan registreras.
Skärmar och hanteringar som är tillgängliga för allmänna användare kan begränsas.

E-postuppmärksammanden

Upp till 10 e-postadresser kan ställas in.
Adresser för att sända uppmärksammanden om fel kan ställas in inom valda hanteringspunkter.
SMTP-serverns autentiseringsmetod är valbar från ingen autentisering, POP före SMTP, samt
SMTP-AUTH.

Automatisk registrering

Inomhusenheter som är anslutna till D III-NET kommer att hittas automatiskt och ikoner för
respektive modeller registreras automatiskt.

Säkerhet

Skärmlåsfunktioner finns att tillgå.
Åtkomstrestriktioner kan ställas in för varje allmänna användare.

Skärmsparare

Skärmsparare är valbara från 3 mönster.

Ställa in kontaktinformation

Kontaktinformation för service kan registreras.

Nätverksservicesystem för luftkonditionering

Ett serviceavtal måste godkännas.

Energibesparande nätverksservicesystem för
luftkonditionering

Ett serviceavtal måste godkännas.

Datakontroll

Fjärråtkomst

System

Nätverksservice för
luftkonditionering
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iTM integrerare, funktion
KATEGORI

FUNKTION

ANMÄRKNINGAR

intelligent touchstyrning (DCM601A51)

Max. antal enheter: 5

Hanteringspunkter

Max. antal hanteringspunkter: 3,250
(antal D III-anslutna hanteringspunkter: 2,560)

Områden

Max. antal områden: 3,250
Max. områdeshierarkier: 10

Tillgängliga språk

Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska, kinesiska och japanska

Grundläggande funktioner

Typer av hanteringspunkter och målutrustning/gränssnitt
HANTERINGSPUNKT

UTRUSTNING SOM STÖDS

ANTAL HANTERINGSPUNKTER

D III-kompatibla inomhusenheter
Gränssnittsadapter för SkyAir (DTA102A52)
Grundläggande funktioner

Maximalt: 512 *1
Gränssnittsadapter för inomhusenhet (KRP928BB2S)
Adaptersats för central kontroll (DTA107A55)

Utomhus

VRV utomhusenheter

Maximalt: 80

Fläkt

Värmeåtervinningsfläkt

Maximalt: 512 *1

D3 Chiller

D III-kompatibla luftkylda kylaggregat (UWA/Y)/vattenkylda kylaggregat (ZUW)

Maximalt: 320 *2

Di-port för den intelligenta touchstyrningen
Di

Maximalt: 32 *3
Di-port för iTM plus adapter

Extern Di

Wago Di

D3 Dio

Adapter för allmän användning (DTA103A51)

Extern Dio

Wago Di, Do

Maximalt: 512 *4

Maximalt: 512 *4

Pi-port för den intelligenta touchstyrningen

Maximalt: 32 *3

Pi
Pi-port för iTM plus adapter
Maximalt: 80
Intern Pi

Energiförbrukning för VRV utomhusenheter

Extern Ai

Wago Ai

Maximalt: 512 *4

Intern Ai

Rumstemperatur, börvärde
D3 Chiller vattentemperaturer utlopp/inlopp

Maximalt: 512 *4

*1: Totalt D III anslutningsenheter (Inomhus, Fläkt, D3 Chiller, D3 Di, D3 Dio)
*2: Maximalt antal hanteringspunkter för D3 Chiller endast
*3: Totalt antal hanteringspunkter för Di/Pi
*4: Totalt antal Externa Di, Externa Do, Externa Ai och Interna Ai

Utrustning som levereras från DAIKIN

Utrustning som levereras lokalt

MODELL

ENHET

ENHET

SPECIFIKATION

DCM601A51

intelligent touchstyrning

USB-minne

USB 2.0
Upp till 32 GB minne kan användas

DCM601A52

iTM plus adapter (tillval)

DCM601A53

iTM integrerare (tillval)
iTM programvara för proportionerlig
energifördelning (tillval)

Dator för Webb-åtkomst

DCM002A51
DCM008A51

iTM programvara för energinavigator (tillval)

Windows XP Professional SP3 (32bit)
Windows VISTA Business SP2 (32bit)
Windows 7 Professional SP1 (32bit, 64bit)
Bildskärm: 1024x768 eller mer
Webbläsare: Internet Explorer 8, 9
Firefox 10.0
Flash Player Ver11.1

WAGO I/O-system

Modbus kommunikationsenhet: WGDCMCPLR
DC24V strömförsörjningsenhet: 787-712
DC24V strömförsörjningsmodul: 750-613
Anslutning: 750-960
Termineringsmodul: 750-600
Di-modul: 750-400, 750-432
Do-modul: 750-513/000-001
Ai-modul: 750-454, 750-479
Termistormodul: 750-461/020-000
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Daikins
unika
position
som
tillverkare
av
luftkonditioneringsutrustning,
kompressorer
och
köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat
i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter
att bli den främsta leverantören av produkter som har
liten påverkan på miljön. För att möta den utmaningen
krävs ekologisk design och utveckling av ett brett
utbud produkter och ett energihanteringssystem, som
resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall.

ECPSV13-302

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

ECPSV13-302 • CD • 02/ 13 • Copyright Daikin
Tryckt på icke-klorblekt papper. Sammanställd av La Movida , Belgien
Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt
denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer
kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V.
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den
vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/
eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin
Europe N.V.

Daikins produkter distribueras av:

