Tillbehör

Kontrollsystem
KNX- gränssnitt

»

Integration av Split,
Sky Air® och VRV® i
hemautomatiserings- /
BMS-system

»

Övervakning och
styrning av flera
enheter från en central
styrenhet

w w w.daik in.se

KLIC-DD

KLIC-DI

Integration av split, Sky Air® och VRV®
i hemautomatiserings- och fastighetssystem (BMS)
Uppställning för KNX-gränssnitt

Innehåll

Anslut split-inomhusenheter till KNX-gränssnittet för hemautomatiseringssystemet

ljus
hus

Kontrollutrustning

Gränssnitt Daikin-protokoll / KNX

Anslut Sky Air®-/VRV®-inomhusenheter till KNX-gränssnittet för BMS-integration

jalusistyrning
tv

ljus

Innehåll

kontor
Kontrollutrustning

jalusistyrning

VC

Gränssnitt Daikin-protokoll / KNX

Larm PÅ
Integrationen av Daikins inomhusenheter genom KNX-gränssnittet gör det möjligt att bevaka och styra åtskilliga enheter, t.ex. ljus
och jalusier, från en central styrenhet. En särskilt viktig funktion är förmågan att programmera ett ”scenario” - t.ex. ”Home leave” - där
slutanvändaren väljer ett antal kommandon som ska utföras samtidigt när scenariot har valts. I t.ex. ”Home leave” är luftkonditioneringen
avstängd, ljusen avstängda, jalusierna stängda och larmet på.

Specifikationer
KLIC-DD Storlek 90 x 60 x 35 mm
Split

KLIC-DI Storlek 45 x 45 x 15 mm
Sky Air®

VRV®

GRUNDLÄGGANDE STYRNING

VRV®-produkterna ligger
certifieringsprogram.

Värme, avfuktning, fläkt, kyla

3 eller 5 + auto
Fast eller rörelse

2 eller 3
Fast eller rörelse

2 eller 3
Rörelse eller fasta positioner (5)

3
3
3
3

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 av produkter och ett energihanteringssystem,
som resulterar i energibesparing och minskad
mängd avfall.
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inom

ramen

för

3

Auto, värme, avfuktning, fläkt, kyla

3

AVANCERADE FUNKTIONER
Larmkoder
Scener
Automatisk växling av
Temperaturbegränsning
Inledande konfiguration
Master- och slavekonfiguration

3

Auto, värme, avfuktning, fläkt, kyla

3

Internt fel - kommunikation, externt fel - Daikin-fel

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3

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.
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PÅ/AV
Driftsval, driftsläge
Temperatur
Fläkthastighet
Swing

