
Alltid kontroll,  
oavsett var du är
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oavsett var du är
Alltid kontroll, 

Daikin tillhandahåller en ny kontrollösning för att bevaka och kontrollera huvudfunktionerna för sina 

inomhusenheter. Systemet fungerar på ett användarvänligt sätt och kan användas från alla platser via 

din smartphone, laptop, pc, läsplatta, app eller trådansluten fjärrkontroll.
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Optimalt inomhusklimat
>  Skapa ett behagligt klimat hemma när som helst 

 och var som helst 06-07

>  Fjärravkänning av fel 08-09

Kontroll när du inte är hemma
>  Skapa ett behagligt klimat hemma, innan 

 du kommer hem 08-09

>  Fjärravkänning av fel 08-09

Flexibel affärs- och kontorslösning
> Dynamisk gruppstyrning i öppna utrymmen 12-13

> Felhanterare / händelselogg 12-13

> I-planerare - årsschema 12-13

> Reservkonfiguration för luftkonditionering 12-13

Användning i bostäder Kommersiell användning
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Bostäder
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Mobil/App

Laptop/PC/Läsplatta

Trådansluten fjärrkontroll
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Bostäder
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Mobil/App  >  På flygplatsen

Laptop/PC/läsplatta  >  Hantering av flera enheter på ett ställe

Laptop/PC/läsplatta  >  Inställning av veckotimrar
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Bostäder
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Laptop/PC/läsplatta  >  Hantering av luftkonditionering när du inte är hemma

Laptop/PC/läsplatta  >  Hantering av felmeddelanden
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Kommersiell användning



| 11 |

Laptop/PC/Läsplatta

Mobil/App

Gruppstyrning
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Kommersiell användning
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Laptop/PC/läsplatta  >  Fjärrhantering av luftkonditioneringar på flera ställen

Mobil  >  Hantering av serverrumfel

Gruppstyrning  >  Hantering av flera enheter på ett ställe
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Användargränssnitt
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Bostäder

Kommersiell användning
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Användargränssnitt
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Bostäder/Kommersiell  >  Enkelt användargränssnitt
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oavsett var du är
Alltid kontroll, 

Onlinestyrningen ger en flexibel lösning för  
både av hem och butik/kontor

Tillgängliga programvarupaket

App
Det går att kontrollera din luftkonditionering via en app. Denna app kommer att finnas tillgänglig för nedladdning.

Bostäder* Kommersiell användning ** Utökad kommersiell användning **

Möjlighet att kontrollera inomhusenheten via Internet   

Möjlighet att kontrollera flera inomhusenheter via Internet (upp till 9 KKRP01)   

Möjlighet att kontrollera flera inomhusenheter via Internet (över 9 KKRP01)  

Filterdata OK / ERR  

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

Sortering efter alla kolumner från datanät  

Varningshistorik 

Temperaturhistorik 

Kommandohistorik 

Grafisk enkel styrenhet med väderprognos   

Textgruppstyrenhet   

Veckoplanerare 

I-planerare (årsschema)  

Få en varningsrapport via e-post   

Självständig periodisk anslutningskontroll 

E-postrapport över överskridna rumstemperaturgränser 

*  Programmerat som standard på KKRP01A **  Extra programvara som köps online



| 19 |

NAMN PÅ MATERIAL BESKRIVNING FÖRKLARING

KKRPM01A Extern monteringssats För att installera onlinestyrenheten utanför inomhusenheten eller förlänga 
kabeln mellan inomhusenheten och KKRP01A.   
Den kan lätt monteras på väggen eller döljas i undertak.

KKRPW01A Wifi-kabelpaket För att möjliggöra trådlös Internetanslutning.  Wifi-modul köps lokalt.

KRCS01A Enkel väggstyrenhet Trådansluten fjärrkontroll installeras på väggen.  Utformad för att enkelt 
styra en inomhusenhet eller en grupp av inomhusenheter.KBRC01A Väggstyrenhet med touch-LCD

Tillval

KBRC01A KBRCS01A

Specifikationer
KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s För anslutning till LAN-nätverk
MODBUS För anslutning av tillbehör

Seriell S21-kabel 1,3 m För anslutning till A/C-inomhusenhet

Strömförsörjning Direkt från IU - 5 V DC för onlinestyrenhet, 12 V DC för tillbehör

Strömförbrukning 120 mA, 0,6 W

IP-kod IP10 / IP44 - inuti A/C-enhet

ÖVRIGT

Montering Inuti A/C IU eller i extern monteringssats
Vikt 50 g

Mått (H x B x D) 64 X 67 X 17 mm (utan kabel)

Onlinestyrenhet 
KKRP01A

Möjliga inomhusenheter:

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50J

>  FTXG25-35E

>  CTXG50J

>  CTXG50E

>  FTXS20-71G

>  FTK/XS20-50D

>  FTXS50-71F

>  FTXS20-50J

>  FTXL20-35G

>  FTX50-71GV

>  FTYN50-60F

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLK/XS25-60C/E

>  ATXS20-50E

>  ATXS20-50G

>  ATXG25-35E
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Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget 
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har 
sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller 
antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller 
lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna 
som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående 
avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för 
eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår 
från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna 
broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikins unika position som tillverkare av 
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och 
köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat i 
miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att 
bli den främsta leverantören av produkter som har liten 
påverkan på miljön. För att möta den utmaningen krävs 
ekologisk design och utveckling av ett brett utbud 
av produkter och ett energihanteringssystem, som 
resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall. 
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