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kjerkoli že ste
Vedno pod nadzorom, 

Daikin zagotavlja novo rešitev za nadzorovanje in krmiljenje glavnih funkcij stanovanjskih notranjih 

enot. Sistem deluje na uporabniku prijazen način in ga je mogoče uporabljati s katere koli lokacije preko 

računalniške aplikacije, interneta ali ožičenega daljinskega upravljalnika.
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Optimalno udobje doma
> Ustvarite prijetno klimo doma - kadarkoli in kjerkoli 06-07

>  Daljinsko zaznavanje napak 08-09

Nadzorovanje doma med počitnicami
>  Ustvarite prijetno klimo doma pred prihodom 

 s počitnic 08-09

>  Daljinsko zaznavanje napak 08-09

Prilagodljiva rešitev za prodajalno/pisarno
> Dinamično skupinsko krmiljenje na prostem 12-13

> Nadzorovanje napak / dnevnik dogodkov 12-13

> Funkcija iPlanner 12-13

> Rezervna konfiguracija klimatskega sistema 12-13

> Uporabniški vmesnik 16-17

> Podatki o izdelku 18-19

Stanovanjska uporaba Lahka komercialna raba
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Stanovanja
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Mobilni telefon/aplikacija

Prenosnik/Osebni računalnik/
Tablični računalnik

Ožičeni daljinski upravljalnik
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Stanovanja
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Mobilni telefon/Aplikacija  >  @ letališče

Prenosnik/osebni računalnik/tablični računalnik  >  Upravljanje več enot na 1 lokaciji

Prenosnik/osebni računalnik/tablični računalnik  >  Nastavitev tedenskih časovnikov
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Stanovanja
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Prenosnik/osebni računalnik/tablični računalnik  >  Upravljanje klimatskih naprav med odsotnostjo med počitnicami

Prenosnik/osebni računalnik/tablični računalnik  >  Ukrepanje pri sporočilih o napakah
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Lahka komercialna raba 
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Prenosnik/Osebni računalnik/
Tablični računalnik

Mobilni telefon/aplikacija

Nadzor skupin
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Lahka komercialna raba 
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Prenosnik/osebni računalnik/tablični računalnik  >  Daljinsko upravljanje klimatskih naprav na različnih lokacijah

Mobilni telefon  >  Ukrepanje pri napakah v prostoru s strežniki

Nadzor skupin  >  Upravljanje več enot na 1 lokaciji
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Uporabniški vmesnik
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Stanovanja

Lahka komercialna raba 



| 16 |

Uporabniški vmesnik
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Stanovanja/Lahka komercialna raba  >  Preprost in privlačen uporabniški vmesnik
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kjerkoli že ste
Vedno pod nadzorom, 

Spletni krmilnik zagotavlja prilagodljivo rešitev za nadzor klime 
doma in v prodajalni/pisarni

Razpoložljivi programski paketi

Aplikacija
Klimatsko napravo je mogoče upravljati preko aplikacije. Ta aplikacija je na voljo za prenos.

Stanovanja* Lahka komercialna raba ** Razširjena lahka komercialna raba **

Možnost krmiljenja notranje enote preko interneta   

Možnost krmiljenja večjega števila notranjih enot preko interneta (do 9 KKRP01 enot)   

Možnost krmiljenja večjega števila notranjih enot preko interneta (nad 9 KKRP01 enot)  

Filtriranje podatkov OK / ERR  

Napredno filtriranje (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR) 

Razvrščanje po vseh stolpcih s podatkovne mreže  

Zgodovina opozoril 

Zgodovina temperatur 

Zgodovina ukazov 

Grafični enojni krmilnik z vremensko napovedjo   

Besedilni skupinski krmilnik   

Tedenski planer 

i-Planer (letni program)  

Sprejem poročila o opozorilu preko e-pošte   

Avtonomno redno preverjanje povezljivosti 

Poročilo preko e-pošte o preseženih omejitvah sobne temperature 

*  Standardno programirano na KKRP01A **  Dodatna programska oprema za nakup preko spleta
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NAZIV IZDELKA OPIS POJASNILO

KKRPM01A Komplet za zunanjo montažo Za namestitev spletnega krmilnika zunaj notranje enote ali za podaljšanje 
dolžine kabla med notranjo enoto in KKRP01A.   
Možna enostavna namestitev v steno skritih spuščenih stropov.

KKRPW01A Komplet kablov Wifi Za vzpostavitev brezžične internetne povezave. Wifi modul je treba kupiti v kraju namestitve.

KRCS01A Enostavni stenski krmilnik Ožičeni krmilnik je treba namestiti na steno. Zasnovan za enostavno 
krmiljenje ene notranje enote ali skupine notranjih enot.KBRC01A Stenski krmilnik z LCD zaslonom na dotik

Možnosti

KBRC01A KBRCS01A

Tehnični podatki
KOMUNIKACIJSKI VMESNIKI

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s Za povezavo intro LAN omrežja

MODBUS Za povezavo pribora

Serijski kabel S21 1,3 m Za povezavo z notranjo klimatsko napravo

Napajanje Neposredno z notranje enote - 5 V DC za spletni krmilnik, 12 V DC za pribor

Poraba energije 120 mA, 0,6 W

IP koda IP10 / IP44 - znotraj klimatske naprave

DRUGO

Montaža Znotraj notranje klimatske naprave ali komplet za intro zunanjo montažo

Teža 50 g

Mere (VxŠxG) 64 X 67 X 17 mm (brez kabla)

Spletni krmilnik 
KKRP01A

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50JA/W

>  FTXS35-50K

>  FTXS60-71G

>  FTX50-71GV

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLXS25-60B

Možne notranje enote:



Izdelke Daikin distribuira:

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja 
zavezujoče ponudbe za Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. 
je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za 
celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine 
ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. 
Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje 
Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali 
neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z 
rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja 
Daikin Europe N.V.
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Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh  
Campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910 
E-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com




