
Винаги под контрол,

независимо къде се намирате
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независимо къде се намирате
Винаги под контрол,
Дайкин предлага ново решение за контрол - наблюдение и управление на основните функции на 

своите вътрешни тела за жилищно приложение. Системата работи по лесен за потребителя начин 

и може да се използва от всяка точка на местоположение чрез ваше приложение, интернет или 

жичен дистанционен контролер.



| 03 |

Оптимален комфорт у дома
> Създайте уютен климат у дома по всяко 

 време и на всяко място 06-07

>  Дистанционно откриване на неизправности 08-09

Наблюдение на дома по време на почивка
>  Създайте комфортен климат у дома, 

 преди да се върнете от почивка 08-09

>  Дистанционно откриване на неизправности 08-09

Универсално решение за магазин /офис
> Динамично групово управление в открито пространство 12-13

> Обработка на неизправности / регистриране на събития 12-13

> iPlanner 12-13

> Аварийно конфигуриране на климатизация 12-13

> Потребителски интерфейс 16-17

> Продуктова информация 18-19

Жилищно приложение Леко търговско приложение



| 04 |

Жилищно приложение
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Приложение за мобилен 
телефон

Преносим компютър/
Настолен компютър/Таблет

Жичен дистанционен контролер
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Жилищно приложение
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Приложение за мобилен телефон  >  на летището

Преносим компютър/настолен компютър/таблет  >  Управление на няколко уреда от 1 място

Преносим компютър/настолен компютър/таблет  >  Настройка на седмични таймери
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Жилищно приложение
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Преносим компютър/настолен компютър/таблет  >  Управление на климатизацията на дома по време на почивка

Преносим компютър/настолен компютър/таблет  >  Обработване на съобщения за грешка
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Леко търговско приложение
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Преносим компютър/
Настолен компютър/Таблет

Приложение за мобилен 
телефон

Групово управление
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Леко търговско приложение
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Преносим компютър/настолен компютър/таблет  >  Дистанционно управление на климатици на няколко обекта

Мобилен телефон  >  Обработка на грешки на сървърни помещения

Групов контрол  >  Управление на няколко уреда от 1 място
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Потребителски интерфейс
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Жилищно приложение

Леко търговско 
приложение
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Потребителски интерфейс
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Жилищно/Леко търговско приложение  >  Лесен и привличащ вниманието потребителски интерфейс



| 18 |

независимо къде се намирате
Винаги под контрол,

Онлайн контролерът осигурява универсално решение за 
управление както на дома, така и на магазина/офиса

Налични софтуерни пакети

Приложение
Управлението на вашата климатизация е възможно чрез приложение. Това приложение е налично за изтегляне.

Жилищно * Леко търговско ** Разширено леко търговско **

Възможност за управление на вътрешно тяло по интернет   

Възможност за управление на няколко вътрешни тела по интернет (до 9 KKRP01)   

Възможност за управление на няколко вътрешни тела по интернет (над 9 KKRP01)  

Филтриране на данни OK / ERR  

Разширено филтриране (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR) 

Сортиране по всички колони от таблицата  

Хронология на предупреждения 

Хронология на температури 

Хронология на команди 

Графичен единичен контролер с прогноза за времето   

Текстов групов контролер   

Седмично планиране 

iPlanner (годишна програма)  

Получаване на отчет за предупреждения по електронна поща   

Автономна периодична проверка за свързване 

Отчет по електронната поща за надвишени ограничения на стайна температура 

*  Стандартно програмирано на KKRP01A ** Допълнителен софтуер, който може да се закупи онлайн
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ИМЕ НА ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ОБЯСНЕНИЕ

KKRPM01A Комплект за външен монтаж За монтиране на онлайн контролер от външната страна на вътрешното 
тяло или да се удължи кабела между вътрешното тяло и KKRP01A.   
Може лесно да се монтира на стена или да се скрие в окачени тавани.

KKRPW01A Безжичен кабелен пакет За активиране на безжична интернет връзка. Безжичният  модул се закупува на място.

KRCS01A Лесен за използване стенен контролер Жичният контролер се монтира на стената. Проектиран за лесно 
управление на едно вътрешно тяло или група вътрешни тела.KBRC01A Стенен контролер със сензорен течнокристален дисплей

Опции

KBRC01A KBRCS01A

Спецификации
КОМУНИКАЦИОНЕН ИНТЕРФЕЙС

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s За свързване с LAN мрежа

MODBUS За свързване на принадлежности

Сериен кабел S21 1,3m За свързване с климатично вътрешно тяло

Електрозахранване Директно от вътр. тяло - 5 V DC за онлайн контролер, 12 V DC за принадлежности

Консумация на електроенергия 120 mA, 0,6 W

IP код IP10 / IP44 - в климатичното тяло

ДРУГИ

Монтаж В климатичното вътрешно тяло или към комплект за външен монтаж

Тегло 50 g

Размери (В х Ш х Д) 64 X 67 X 17 mm (без кабел)

Онлайн контролер 
KKRP01A

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50JA/W

>  FTXS35-50K

>  FTXS60-71G

>  FTX50-71GV

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLXS25-60B

Възможни вътрешни тела:



Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не 
представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin 
Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с 
която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, 
надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание 
и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни 
подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. 
не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването 
на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото 
съдържание.

Уникалната позиция на Daikin като производител на 
климатично оборудване, компресори и хладилни 
агенти доведе до тясното му обвързване с проблемите 
за опазване на околната среда. От няколко години 
Daikin се стреми да стане лидер в производството на 
изделия с ограничено въздействие върху околната 
среда. Това предизвикателство изисква екологично 
планиране и разработване на богата гама от 
продукти и система за управление на енергията, 
водещи до запазване на енергия и намаляване на 
отпадъците. 
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com




