
Altid under kontrol,

uanset hvor du er
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uanset hvor du er
Altid under kontrol,

Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens 

indendørs enheder. Systemet fungerer på en måde, der er let at betjene for slutbrugeren, uanset hvor 

vedkommende befinder sig, via app (softwareprogram), internet eller fjernbetjening med ledning. 
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Optimal komfort i hjemmet
> Skab et komfortabelt klima i din bolig når som helst, 

 og uanset hvor du befinder dig 06-07

>  Fjernregistrering af fejl 08-09

Overvågning af hjemmet i ferien
>  Skab et komfortabelt klima i din bolig, 

 så det er behageligt, når du kommer hjem 08-09

>  Fjernregistrering af fejl 08-09

Fleksibel løsning for butik/kontor
> Dynamisk gruppestyring i åbent rum 12-13

> Fejlstyring/ event-logger 12-13

> iPlanner 12-13

> Backup-konfiguration for klimaanlæg 12-13

> Brugerinterface 16-17

> Produktinformation 18-19

Anvendelse i boligen Anvendelse for mindre erhverv
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Til boligen
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Mobil/app

Bærbar/pc/tablet

Fjernbetjening med 
ledning
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Til boligen
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Mobile/App  >  @ lufthavnen

Bærbar/pc/tablet  >  Styring af flere enheder på 1 sted

Bærbar/pc/tablet  >  Indstilling af ugentlige timere
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Til boligen
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Bærbar/pc/tablet  >  Styring af klimaanlæg i hjemmet i ferien

Bærbar/pc/tablet  >  Håndtering af fejlmeddelelser
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Til mindre erhverv
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Bærbar/pc/tablet

Mobil/app

Gruppestyring



| 12 |

Til mindre erhverv
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Bærbar/pc/tablet  >  Fjernstyring af klimaanlæg på flere steder

Mobil  >  Håndtering af serverrumfejl

Gruppestyring  >  Styring af flere enheder på 1 sted
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Brugerinterface
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Til boligen

Til mindre erhverv
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Brugerinterface
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Til boligen/til mindre erhverv  >  Let og tiltalende brugerinterface
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uanset hvor du er
Altid under kontrol,

Online-styringen giver en fleksibel løsning til styring af både 
boligen og butik/kontoret

Tilgængelige softwarepakker

App
Det er muligt at styre klimaanlægget via en app (application/softwareprogram). Denne app kan downloades.

Til boligen* Til mindre erhverv** Udvidet mindre erhverv**

Mulighed for styring af indendørs enhed via internet   

Mulighed for styring af flere indendørs enheder via internet (op til 9 KKRP01s)   

Mulighed for styring af flere indendørs enheder via internet (over 9 KKRP01s)  

Filtreringsdata OK/ERR  

Avanceret filtrering (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR) 

Sortering efter alle kolonner fra datagitter  

Alarmhistorik 

Temperaturhistorik 

Kommandohistorik 

Grafisk enkel styreenhed med vejrudsigt   

Gruppestyring med tekst   

Ugentlig planlægger 

iPlanner (årsplan)  

Modtag en advarselsrapport via e-mail.   

Automatisk periodisk tjek af forbindelse 

E-mail-rapport om overskridelse af rumtemperaturgrænser 

*  Standard programmeret på KKRP01A **  Yderligere software, der skal anskaffes online
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VarenaVn BeSKrIVeLSe FOrKLarInG

KKrPM01a Eksternt monteringssæt Til installation af online styring uden for indendørs enheden eller til at 
forlænge kabellængden mellem indendørs enheden og KKRP01A.    
Kan let monteres på væggen eller skjules i falske lofter.

KKrPW01a Wifi-kabelpakke Muliggør trådløs internetforbindelse. Wifi-modulet skal købes lokalt.

KrCS01a Let styring, vægmodel Styring med ledning til montering på væggen. Designet til let styring af én 
indendørs enhed eller en gruppe af indendørs enheder.KBrC01a Berørings-LCD styring, vægmodel

Valgmuligheder

KBRC01A KBRCS01A

Specifikationer
KOMMUnIKaTIOnSInTerFaCer

ethernet Lan 10/100 Mbit/s Til forbindelse intro LAN-netværk

MODBUS Til forbindelse af tilbehør

Serie S21 kabel 1,3 m Til forbindelse med A/C-indendørs enhed

Strømforsyning Direkte fra IU - 5 V DC til online-styring, 12 V DC til tilbehør

Strømforbrug 120 mA, 0,6 W

IP-kode IP10/IP44 - inde i A/C-enhed

ØVrIGe

Montering Inde i A/C IU eller intro eksternt monteringssæt

Vægt 50 g

Mål (BxHxD) 64 X 67 X 17 mm (uden kabel)

Online styring 
KKRP01A

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50JA/W

>  FTXS35-50J

>  FTXS60-71G

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLXS25-60B

Mulige indendørs enheder:
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Daikins produkter forhandles af:

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et 
tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet 
denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen 
udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter 
og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller 
egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående 
varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form 
for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er 
opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller 
fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Daikins enestående position som producent af 
klimaanlæg, kompressorer og kølemidler har medført en 
målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger. 
Daikin har i mange år haft som mål at blive førende inden 
for levering af produkter med begrænset miljøpåvirkning. 
Denne udfordring stiller krav om ECO-design og 
udvikling af et bredt produktsortiment samt et 
energistyringssystem, der fører til energibesparelser 
og mindre affald. 
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