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oriunde v-aţi afla
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oriunde v-aţi afla
Control permanent, 

Daikin oferă o nouă soluţie de control pentru monitorizarea şi controlul funcţiilor principale ale unităţilor 

interioare rezidenţiale. Sistemul funcţionează într-un mod prietenos cu utilizatorul şi poate fi utilizat din 

orice locaţie prin intermediul aplicaţiei, al internetului sau al telecomenzii cu fir.
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Confortul optim al locuinţei
> Crearea unui climat confortabil în locuinţă, 

 oricând şi din orice loc 06-07

>  Detectarea de la distanţă a defecţiunilor 08-09

Supravegherea casei de vacanţă
>  Crearea unui climat confortabil 

 în casa de vacanţă înainte de sosire 08-09

>  Detectarea de la distanţă a defecţiunilor 08-09

Soluţie flexibilă pentru magazin/birou
> Controlul mai multor unităţi aflate în aceeaşi încăpere 12-13

> Diagnosticarea erorilor/înregistrare evenimente 12-13

> iPlanner 12-13

> Protecţie în configurarea a sistemului de aer condiţionat 12-13

> Interfaţa cu utilizatorul 16-17

> Informaţii despre produs 18-19

Aplicaţie rezidenţială Aplicaţie comercială



| 04 |

Rezidenţial
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Mobil/aplicaţie

Laptop/calculator/tabletă

Telecomandă cu fir
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Rezidenţial
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Mobil/aplicaţie  >  la aeroport

Laptop/calculator/tabletă  >  Gestionarea mai multor unităţi dintr-o singură locaţie

Laptop/calculator/tabletă  >  Setarea programatoarelor săptămânale
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Rezidenţial
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Laptop/calculator/tabletă  >  Gestionarea aerului condiţionat din casa de vacanţă

Laptop/calculator/tabletă  >  Gestionarea mesajelor de eroare
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Aplicaţii comerciale
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Laptop/calculator/tabletă

Mobil/aplicaţie

Control grup
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Aplicaţii comerciale
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Laptop/calculator/tabletă  >  Gestionarea de la distanţă a aparatelor de aer condiţionat din mai multe locaţii

Mobil  >  Gestionarea erorilor din camerele de server

Control grup  >  Gestionarea mai multor unităţi dintr-o singură locaţie
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Interfaţa cu utilizatorul
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Rezidenţial

Comercial
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Interfaţa cu utilizatorul
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Rezidenţial/Comercial  >  Interfaţă cu utilizatorul uşor de utilizat şi intuitivă
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oriunde v-aţi afla
Control permanent, 

Controlerul online furnizează o soluţie flexibilă atât pentru 
gestionarea climatizării locuinţei, cât şi a biroului/spaţiului 
comercial.

Pachete de programe disponibile

Aplicaţie
Sistemul de aer condiţionat poate fi controlat prin intermediul unei aplicaţii. Această aplicaţie este 

disponibilă pentru a putea fi descărcată.

Rezidenţial* Comercial de mici dimensiuni ** Comercial de mari dimensiuni **

Posibilitatea de a controla unitatea interioară prin internet   

Posibilitatea de a controla mai multe unităţi interioare prin internet (până la 9 unităţi KKRP01)   

Posibilitatea de a controla mai multe unităţi interioare prin internet (peste 9 unităţi KKRP01)  

Filtrare date OK/ERR  

Filtrare avansată (OK/ANY ERR/COMM ERR/AC/ERR) 

Sortare după toate coloanele din grila de date  

Istoric al alertelor 

Istoric al temperaturilor 

Istoric al comenzilor 

Controler grafic unic cu previziuni meteo   

Controler grup text   

Planificator săptămânal 

iPlanner (program anual)  

Recepţionare prin e-mail a unui raport de alerte   

Verificare periodică şi autonomă a conectivităţii 

Raport al depăşirilor limitelor temperaturii din cameră trimis prin e-mail 

*  Programat standard la KKRP01A **  Programul suplimentar poate fi achiziţionat online
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DENUMIRE MATERIAL DESCRIERE EXPLICAŢIE

KKRPM01A Kit de montare la exterior Pentru instalarea controlerului online în afara unităţii interioare sau pentru 
a extinde lungimea cablului dintre unitatea interioară şi KKRP01A.   
Acesta poate fi uşor montat pe perete sau poate fi ascuns în plafoane false.

KKRPW01A Pachet de cabluri WiFi Pentru a permite conectarea fără fir la internet. Modulul Wifi se va achiziţiona la nivel local.

KRCS01A Controler uşor de perete Controler cu fir pentru montarea pe perete. Conceput pentru a controla 
uşor o unitate interioară sau un grup de unităţi interioare.KBRC01A Controler de perete cu LCD tactil

Opţiuni

KBRC01A KBRCS01A

Specificaţii
INTERFEŢE DE COMUNICARE

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s Pentru conectarea la o reţea LAN

MODBUS Pentru conectarea accesoriilor

Cablu serial S21, 1,3 m Pentru conectarea la unitatea interioară de aer condiţionat

Alimentare electrică Direct de la unitatea interioară - 5 Vc.c. pentru controlerul online, 12 Vc.c. pentru accesorii

Consum de energie 120 mA, 0,6 W

Cod IP IP10/IP44 - în interiorul unităţii de aer condiţionat

ALTELE

Montare În interiorul unităţii interioare de aer condiţionat sau în kitul de montare la exterior

Greutate 50 g

Dimensiuni (l x î x a) 64 X 67 X 17 mm (fără cablu)

Controler online 
KKRP01A

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50JA/W

>  FTXS35-50K

>  FTXS60-71G

>  FTX50-71GV

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLXS25-60B

Unităţi interioare posibile:



Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Prezenta broşură este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter 
de obligativitate din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit 
conţinutul acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de 
garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, 
gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop a conţinutului 
broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi 
modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit 
orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în 
cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau 
interpretarea acestei broşuri. Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor 
de autor ale Daikin Europe N.V.
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL 
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti 
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29 
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro




