
Sempre sob controlo,

independentemente do local onde se encontre



| 02 |

independentemente do local onde se encontre
Sempre sob controlo, 

A Daikin oferece uma nova solução de controlo para monitorizar e controlar as funções principais das suas 

unidades interiores residenciais. O sistema funciona de forma simples para o utilizador final, podendo ser 

utilizado a partir de qualquer local através da sua aplicação, internet ou controlo remoto por cabo.
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Conforto ideal na sua habitação
>  Crie um clima confortável em casa, 

 a qualquer altura e em qualquer divisão 06-07

>  Detecção remota de avarias 08-09

Vigilância da habitação nas férias
>  Criar um clima confortável na casa de férias antes 

 de chegar 08-09

>  Detecção remota de avarias 08-09

Solução flexível para loja/escritório
> Controlo de grupo dinâmico em espaço aberto 12-13

> Gestão de avarias/registo de eventos 12-13

> iPlanner 12-13

> Configuração de reserva do sistema de ar condicionado 12-13

> Interface de utilizador 16-17

> Informações sobre produtos 18-19

Utilização residencial Utilização comercial
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Residencial
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Telemóvel/aplicação

Computador portátil/ 
pc/tablet

Controlo remoto por cabo
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Residencial
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Telemóvel/aplicação  > No aeroporto

Computador portátil/pc/tablet  >  Gestão de múltiplas unidades num local

Computador portátil/pc/tablet  >  Programar temporizadores semanais
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Residencial
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Computador portátil/pc/tablet  >  Gestão do sistema de ar condicionado da casa de férias

Computador portátil/pc/tablet  >  Gerir mensagens de erro
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Comercial
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Computador portátil/ 
pc/tablet

Telemóvel/aplicação

Controlo de grupo
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Comercial
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Computador portátil/pc/tablet  >  Gestão remota de sistemas de ar condicionado de múltiplos locais

Telemóvel  >  Gerir erros de salas de servidores

Controlo de grupo  >  Gestão de múltiplas unidades num local
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Interface de utilizador



| 15 |

Residencial

Comercial
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Interface de utilizador
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Residencial/comercial  >  Interface de utilizador simples e apelativa
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independentemente do local onde se encontre
Sempre sob controlo, 

O controlador online oferece uma solução flexível para a gestão 
de loja/escritório

Pacotes de software disponíveis

Aplicação
É possível controlar o sistema de ar condicionado através de uma aplicação. Esta aplicação está  
disponível para transferência.

Residencial* Comercial ** Comercial alargada **

Possibilidade de controlar a unidade interior através da internet   

Possibilidade de controlar várias unidades interiores através da internet (até 9 KKRP01s)   

Possibilidade de controlar várias unidades interiores através da internet (mais de 9 KKRP01s)  

Filtragem de dados OK/ERR  

Filtragem avançada (OK/ANY ERR/COMM ERR/AC/ERR) 

Ordenação por qualquer coluna da grelha de dados  

Histórico de alertas 

Histórico de temperaturas 

Histórico de comandos 

Controlador gráfico simples com previsão meteorológica   

Controlador de grupo de texto   

Programador semanal 

iPlanner (programação anual)  

Receber um relatório de alertas por e-mail   

Verificação da conectividade periódica autónoma 

Relatório de e-mail de limites de temperatura da divisão excedidos 

*  Programação de série no KKRP01A ** Software adicional a adquirir online

melissa.govaert
Sticky Note
Marked set by melissa.govaert
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NOME DO MATERIAL DESCRIÇÃO EXPLICAÇÃO

KKRPM01A Kit de montagem externo Para instalar o controlador online fora da unidade ou para prolongar o 
comprimento do cabo entre a unidade interior e KKRP01A.   
O controlador online pode ser montado facilmente na parede ou oculto 
em tectos falsos.

KKRPW01A Cabo Wi-fi Para permitir a ligação à internet sem fios. Módulo Wi-fi a adquirir localmente.

KRCS01A Controlador mural Controlador por cabo a instalar na parede. Concebido para controlar 
facilmente uma unidade interior ou um grupo de unidades interiores.KBRC01A Controlador mural LCD táctil

Opções

KBRC01A KBRCS01A

Especificações
INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s Para ligação a rede intro LAN

MODBUS Para ligação de acessórios

Cabo de série S21, 1,3 m Para ligação a unidade interior A/C

Alimentação eléctrica Directamente da UI - 5 V CC para o Controlador online, 12 V CC para acessórios

Consumo de energia 120 mA, 0,6 W

Código IP IP10 / IP44 - interior da unidade A/C

OUTROS

Instalação Interior da UI A/C ou no Kit de Montagem Externo

Peso 50g

Dimensões (LxAxP) 64 X 67 X 17 mm (sem cabo)

Controlador online 
KKRP01A

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50JA/W

>  FTXS35-50K

>  FTXS60-71G

>  FTX50-71GV

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLXS25-60B

Unidades interiores possíveis:
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Os produtos Daikin são distribuídos por:
O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta 
contratual com a Daikin Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada 
qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos 
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos 
directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados 
com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão 
ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.
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