Aksesuarlar

Kumanda sistemleri
KNX Arayüzü

»» Split, Sky Air® ve VRV®
sistemlerinin ev
otomasyonu / »
BMS sistemlerine
entegrasyonu
»» Merkezi bir
kumandadan birkaç
aygıtın
görüntülenmesi ve
kumanda edilmesi

w w w.daik in.eu

KLIC-DD

KLIC-DI

Split, Sky Air® ve VRV®

sistemlerinin ev otomasyonu / bina yönetim sistemlerine (BMS) entegrasyonu
KNX arayüzü ürün gamı

Konsept

Ev Otomasyon sistemi için KNX arayüzüne split iç üniteler bağlayın

ışık
ev
Domotica
Kumandası

Daikin protokolü / KNX arayüzü

BMS entegrasyonu için KNX arayüzüne Sky Air® / VRV® iç üniteleri bağlayın

panjur kontrolü
TV

ışık

Konsept

ofis
Domotica
Kumandası

Daikin protokolü / KNX arayüzü

panjur kontrolü

VC

Alarm AÇIK
Daikin iç ünitelerinin KNX arayüzü üzerinden entegrasyonu sayesinde, ışıklar ve panjurlar gibi birkaç cihazın merkezi bir kumandadan
görüntülenmesi ve kumanda edilmesi mümkündür. Öne çıkan önemli bir özellik, örneğin “Evde yokken çalışma” gibi ‘senaryo’ programlama
imkanıdır; bu durumda son kullanıcı, senaryo seçildiğinde aynı anda yerine getirilecek bir dizi komutu seçer. Örneğin “Evde yokken çalışma”
senaryosunda klima kapalıdır, ışıklar kapalıdır, panjurlar kapalıdır ve alarm açıktır.

Teknik Özellikler
KLIC-DD Ebat 90x60x35mm

KLIC-DI Ebat 45x45x15mm

Split

Sky Air®





VRV®

TEMEL KUMANDA
Otomatik, ısıtma, kurutma, fan, soğutma Otomatik, ısıtma, kurutma, fan, soğutma



3 veya 5 + otomatik
Durma veya hareket

İLERİ İŞLEVSELLİK
Hata yönetimi
Ortamlar
Otomatik kapanma
Sıcaklık sınırlaması
Başlangıç konfigürasyonu
Ana ve bağımlı ünite konfigürasyonu








2 veya 3
Durma veya hareket



Isıtma, kurutma, fan, soğutma



2 veya 3
Swing veya sabit konumlar (5)

Dahili hata - iletişim, harici hata - Daikin hataları













Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin
Europe N.V. bilgisi sınırları dahilinde bu broşürün içeriğini derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünler ve
hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu hakkında açık veya ima
edilmiş herhangi bir garanti verilmemektedir. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir.
Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan
yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm
içeriğin telif hakkı sahibi Daikin Europe N.V.'dir.

VRV® ürünleri, Eurovent sertifika programı kapsamına dahil değildir.

Daikin ürünleri distribütörü:
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AÇIK / KAPALI
Mod
Sıcaklık
Fan devir seviyeleri
Swing

