Besturingssystemen
KNX Inter face

»» Integratie van Split,
Sky Air® en VRV® in
GBS-systemen /
automatiserings-»
systemen voor
woningen
»» Bewaking en »
besturing van
meerdere apparaten
via één centrale
controller
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KLIC-DD

KLIC-DI

Integratie van Split, Sky Air® en VRV®

in gebouwbeheersystemen (GBS) en automatiseringssystemen voor woningen

KNX interface overzicht

Concept

Sluit Split-binnenunits aan op KNX-interface voor automatiseringssysteem voor woningen
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Interface Daikin protocol/ KNX

Sluit Sky Air®- / VRV®-binnenunits aan op KNX-interface voor GBS-integratie
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Interface Daikin protocol/ KNX

rolluikbesturing

VC

Alarm AAN
De integratie van Daikin binnenunits via de KNX-interface maakt het mogelijk om diverse apparaten, zoals verlichting en rolluiken, via één centrale
controller te bewaken en besturen. Een bijzonder belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om een 'scenario' te programmeren - zoals “Afwezigheid" waarbij de eindgebruiker een reeks commando's selecteert die allemaal samen moeten worden uitgevoerd zodra het scenario wordt geselecteerd. Zo
worden in het scenario "Afwezigheid", bijvoorbeeld de airconditioner uitgezet, de lichten uitgeschakeld, de rolluiken gesloten en het alarm ingeschakeld.

Technische gegevens
KLIC-DD Afm. 90x60x35 mm

KLIC-DI Afm. 45x45x15 mm

Split

Sky Air®

VRV®







BASISBESTURING
Aan/uitModus
Temperatuur
Ventilatorsnelheidsniveaus
Swing

Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Verwarmen, drogen, blazen, koelen

GEAVANCEERDE FUNCTIONALITEITEN
Foutenbeheer
Programma's
Automatisch uitschakelen
Temperatuurbegrenzing
Initiële configuratie
Master-en-slave configuratie

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar
de positie van marktleider op het gebied van producten
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te
bereiken moet een breed assortiment producten op
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te
beperken.

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V.
tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het
auteursrecht van Daikin Europe N.V.






Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10
Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39
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Swing of vaste posities (5)

Interne fout - communicatie-, externe fout - Daikin-fouten







Daikin-producten worden verdeeld door:
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